
BASES QUE REGULEN LA CONSTITUCIÓ D'UNA BORSA PER A la PROVISIÓ TEMPORAL
DE LLOCS DE TREBALL D'AGENT DE POLICIA LOCAL A l'AJUNTAMENT D'ALMUSSAFES,
MITJANÇANT COMISSIÓ DE SERVEIS

Objecte:
 L'objecte de la present convocatòria és la constitució d'una borsa amb la finalitat de cobrir de
manera temporal mitjançant comissió de serveis, llocs de treball d'Agents de Policia Local.
El lloc s'enquadra en l'Administració Especial, grup C1, amb la jornada completa i retribucions que
estableix la RPT de l'Ajuntament per a llocs de similars característiques.

Requisits:
Per a ser admesos al procés de selecció per a formar part de la bossa, els aspirants hauran de
reunir els següents requisits:

1. Ser funcionari de carrera de qualsevol Ajuntament de la Comunitat Valenciana, i pertànyer
a la categoria d'Agent de Policia Local amb almenys 2 anys d'antiguitat en aquesta. 

2. Faltar almenys 5 anys per a aconseguir l'edat que permet passar a la situació de segona
activitat. 

3. Posseir la capacitat funcional per a l'acompliment de les tasques.
4. No haver  sigut  separat  del  servei  per  expedient  disciplinari  o  inhabilitat  en  els  termes

establits en l'article 56.1.d) de la Llei 7/2007, de 12 d'abril, de l'Estatut Bàsic de l'Empleat
públic ni haver-li sigut imposada sanció disciplinària o, en cas contrari, que aquesta haja
sigut cancel·lada del seu full de serveis o tindre dret a la seua cancel·lació. 

5. Estar en possessió dels permisos que habiliten per a la conducció de les classes A2 i B.
 
Els requisits han de posseir-se el dia de finalització del termini de presentació de sol·licituds i
mantindre's en el moment del nomenament.

Termini de presentació sol·licituds:
Del dia 14 de gener de 2023 al 18 de gener de 2023 (tots dos inclusivament)

Forma i admissió de sol·licituds:
Les instàncies es presentaran en el Registre General d'aquest Ajuntament o a través de qualsevol
mig previst en la normativa reguladora del procediment administratiu. 
 
En la instància, els interessats faran constar que reuneixen tots els requisits establits en la base
segona. 
A la instància s'acompanyaran els següents documents: 
 • Fotocòpia del Document Nacional d'Identitat,
 • Fotocòpia dels permisos de conducció B i A2 
 • Certificat de la Secretaria de l'Ajuntament on presta serveis en l'actualitat en el qual figuren les
següents dades: 

1. Lloc de treball que ocupa amb exprés esment del grup al qual està adscrit en l'actualitat 
(atestats, grup operatiu, trànsit, brigada mediambiental, etc.) així com l'antiguitat en  
aquest.
2.  Antiguitat  a  l'Ajuntament  i  Antiguitat  reconeguda  per  serveis  prestats  en  qualsevol  
Administració Pública.
3. Certificat acreditatiu de l'apartat 4 de la base segona.

 •  Relació  dels  mèrits  que  s'al·leguen  per  a  la  seua  valoració,  acompanyats  de  fotocòpia
compulsada dels documents acreditatius.

 De no disposar del certificat de la secretaria de l'Ajuntament comprensiu dels serveis prestats, a
la instància s'acompanyarà còpia de la seua petició en registre d'entrada respectiu, en aquest cas
certificat s'haurà de presentar per registre d'entrada de l'Ajuntament d'Almussafes abans de la cita
per a l'entrevista, havent de portar còpia del mateix en ser entrevistat. 

Contactes
 • im@c - Informació Municipal i Atenció Integral al Ciutadà



 ◦ informació@almussafes.org  96 178 20 50

Normativa
 •  Llei  39/2015,  d'1  d'octubre,  del  Procediment  Administratiu  Comú  de  les  Administracions
Públiques


