
              
 

 

SECRETARIA 

 

BASES DE L'AJUNTAMENT D'ALBAL SOBRE CONVOCATÒRIA PER A COBRIR 

AMB CARÀCTER TEMPORAL UNA PLAÇA D'INSPECTOR DE LA POLICIA 

LOCAL. 

  

1.- OBJECTE. És l'objecte de la present convocatòria proveir una plaça, per millora 

d'ocupació per promoció interadministrativa, de l'escala d'administració especial, 

subescala serveis especials, classe Policia Local, grup A-2, categoria Inspector que 

ostentarà la Prefectura de la policia local d'aquest Ajuntament, en estar la plaça vacant 

d'Intendent.  

2.- SISTEMA DE PROVISIÓ. En virtut del Decret 179/2021, de 5 de novembre, del 

Consell, d'establiment de les bases i criteris generals per a la selecció, promoció i 

mobilitat en els cossos de policia local de la Comunitat Valenciana, en concordança 

amb la Llei 17/2017, de 13 de desembre, de Coordinació dels Policies Locals de la 

Comunitat Valenciana, la provisió mitjançant millora d'ocupació, està establida com 

una forma temporal de provisió dels llocs de treball.  

L'entitat local haurà de garantir l'oportuna publicitat del procediment, per la qual cosa 

s'estableix aquest procediment en les presents bases. D'igual forma, totes dues 

normes, estableixen el sistema de millora d'ocupació amb provisió per promoció 

interadministrativa amb mobilitat. En estar vacant la plaça d'Intendent Cap, el 

funcionari que accedisca a la plaça d'Inspector haurà d'assumir la Prefectura fins que 

la mateixa fora coberta.  

3.- REQUISITS DELS ASPIRANTS. Per a l'admissió a aquestes proves selectives, 

serà necessari complir els següents requisits, referits al dia en què finalitze el termini 

d'admissió de sol·licituds:  

a) Ser personal funcionari de carrera, en la categoria immediatament inferior, integrat 

en la subescala de serveis especials, classe policia local i els seus auxiliars. D'un altre 

cos de policia local de la Comunitat Valenciana.  

b) Haver prestat serveis, almenys dos anys, com a personal funcionari en la categoria 

immediatament inferior.  

c) Que no se li haja suspés ni inhabilitat per a l'exercici de funcions públiques. d) Estar 

en possessió dels permisos de conducció de les classes B i A2, regulats en el 

Reglament general de conductors (Reial decret 818/2009).  

e) Estar en possessió de la titulació exigida, per a l'accés a l'escala a la qual es 

concórrega.  

4.- PRESENTACIÓ D'INSTÀNCIES. Les instàncies es dirigiran a l'Alcaldia, 

presentant-se en el registre d'entrada o en la forma de l'article 16 de la Llei 39/2015, 

d'1 d'octubre del Procediment Administratiu durant un termini de 10 dies hàbils a partir 
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del següent al de la publicació en Tauler d'edictes Electrònic municipal. 

S'acompanyarà resguard del pagament de la taxa dels drets d'examen, al costat de la 

memòria-projecte a què es fa referència en la base setena. No es tindrà per aportada 

la memòria-projecte si no es presenta al costat de la instància.  

 

 

IMPORT DE LA TAXA 

GRUP TARIFA 

Subgrup A1 96,16 € 

Subgrup A2 72,12 € 

Subgrup C1 62,50 € 

Subgrup C2 48,08 € 

Agrupacions professionals 31,26 € 

 

5.- ADMISIO I PUBLICITAT DE LA CONVOCATÒRIA. Les bases es publicaran en el 

Tauler d'anuncis i pàgina web de l'Ajuntament d'Albal.  

Finalitzat el termini de presentació d'instàncies, mitjançant resolució de l'alcaldia, que 

es publicarà en el Tauler d'edictes Electrònic de l'Ajuntament, s'aprovarà la llista 

provisional de les persones aspirants admeses i excloses, així com la composició 

nominal del tribunal qualificador, concedint-se un termini de 3 dies hàbils per a 

presentació de reclamacions o esmena de deficiències per les persones aspirants 

excloses. 

Transcorregut aquest termini, mitjançant resolució de l'alcaldia s'aprovarà la llista 

definitiva que es publicarà en el Tauler d'edictes Electrònic de l'Ajuntament. En 

aquesta resolució, es determinarà el lloc i hora d'inici de la fase d'oposició.  

6.- TRIBUNAL. El Tribunal selectiu, estarà integrat pels següents membres tots amb 

veu i vot:  

- President o presidenta: Una persona funcionària de carrera pertanyent a algun cos 

de policia local de la Comunitat Valenciana de categoria igual o superior a la que es 

convoca.  

- Secretari o secretària: Ell o la de la corporació o una altra persona funcionària 

designada per la presidència de la corporació, que actuarà a més com a vocal.  

- Vocal: Una persona funcionària de carrera pertanyent a algun cos de policia local de 

la Comunitat Valenciana de categoria igual o superior a la que es convoca.  
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Totes les persones membres del tribunal i els seus suplents seran designades per 

resolució de la presidència de la corporació.  

7.- PROCEDIMENT DE SELECCIÓ. Vindrà integrat per una única fase d'oposició.  

EXERCICI ÚNIC I ELIMINATORI.  

- Consistirà en l'exposició i defensa d'una MEMÒRIA PROJECTE, durant un termini 

màxim de 30 minuts, sobre organització, funcions i serveis del cos de policia local en 

un municipi amb una població d'igual o similar a la del municipi convocant, que es 

presentarà al costat de la instància i serà valorada pel tribunal.  

Aquesta memòria projecte haurà d'aportar-se per escrit en el moment de presentació 

d'instàncies en sobre tancat i segellament, i haurà de tindre una extensió mínima de 50 

i màxima de 75 fulles, grandària *DIN A4, escrites a ordinador i a una sola cara, font 

Arial i grandària 12 i interlineat 1,5 punts.  

La qualificació d'aquest exercici serà de 0 a 10 punts, precisant-se un mínim de 5 

punts per a superar l'exercici.  

8.- RELACIÓ D'APROVATS. Acabada la qualificació dels aspirants, el Tribunal 

elevarà, mitjançant l'acta alçada a aquest efecte, la proposta de nomenament a l'òrgan 

corresponent i publicarà la relació d'aprovats per ordre de puntuació i la proposta 

efectuada. En el termini de tres dies hàbils a comptar des de l'endemà al de la 

publicació de la relació d'aprovats, es podran presentar al·legacions. Finalitzat aquest 

termini, i resoltes si escau les al·legacions presentades, el tribunal elevarà la relació a 

la Presidència de la Corporació.  

9.- PRESENTACIÓ DE DOCUMENTS. Les persones aspirants proposades pel 

Tribunal, hauran d'aportar davant la Corporació, en el termini de 10 dies hàbils des que 

es faça pública la relació d'aquestes, els documents acreditatius de les condicions de 

capacitat i requisits exigits en la Llei.  

10.- NOMENAMENT. Complits els requisits precedents, s'efectuarà el nomenament de 

les persones aspirants proposades, havent de prendre possessió en la plaça una 

vegada autoritzada la comissió de serveis, per l'Ajuntament de procedència, que haurà 

d'efectuar-se dins dels 5 dies hàbils següents a la data de la publicació de la Resolució 

del procés selectiu. 

11.- PUBLICACIÓ. Les presents Bases es publicaran en el Tauler d'edictes electrònic 

de la Corporació”. 

 

 

Albal, a la data de la signatura 

La regidor delegada 
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