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Ajuntament de Paiporta 
Anunci de l’Ajuntament de Paiporta sobre convocatòria 
de borsa de treball d’agents de la Policia Local en co-
missió de servicis.

ANUNCI
L’Ajuntament de Paiporta convoca la formació d'una borsa d'Agents 
de la Policia Local en comissió de serveis, d'acord amb les següents 
regles:
1) Las persones que desitgen participar en la present convocatòria 
hauran de ser Agents de la Policia Local funcionaris o funcionàries 
de carrera d'algun Ajuntament de la Comunitat Valenciana, posseir 
tots els requisits establits en la Llei de la Generalitat 17/2017, de 13 
de desembre, de Coordinació de Policies Locals de la Comunitat 
Valenciana en la data de la seua sol·licitud i mantenir-los fins a la 
incorporació efectiva i durant l'exercici del lloc de treball mentre es 
troven en servei actiu.
2) No podran estar incurses en inhabilitació ni suspensió ferm per a 
l'exercici de funcions públiques. De produir-se la inhabilitació o la 
suspensió després de la resolució del procediment per a la seua 
adscripció en comissió de serveis, per un expedient iniciat amb an-
terioritat a la data de convocatòria d'aquest procés, s'entendran 
anul·lades totes les actuacions respecte d’esta persona.
3) Tenir la capacitat funcional i psicofísica suficient per a l'exercici 
de les tasques assignades a la plaça objecte de la convocatòria en la 
Relació de Llocs de treball de l'Ajuntament.
4) Les instàncies sol·licitant prendre part en la present convocatòria 
es dirigiran a l'Alcaldia  de l'Ajuntament de Piporta, presentant-se 
en el Registre General de l'Ajuntament de Paiporta, bé de manera 
presencial o bé a través de la seu electrònica (www.paiporta.es), o 
en qualsevol de les formes admeses en l'article 16 de la Llei 39/2015, 
d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Adminis-
tracions Públiques.
5) El termini de presentació de sol·licituds serà de 10 dies hàbils a 
comptar a partir del següent al de la publicació d'aquesta convocatòria 
en el Butlletí Oficial de la Província.
6) La documentació que haurà d'acompanyar-se a la sol·licitud, serà 
la següent: 
a) Fotocòpia compulsada del Document Nacional d’Identitat o pas-
saport.
b) Fotocòpia compulsada de la presa de possessió com a funcionari 
de carrera, en la categoria d'Agent.
c) Declaració responsable que compleixen tots els requisits establits 
en la resolució de convocatòria.
d) Manifestació que l'Ajuntament al qual pertanyen com a funciona-
ris de plantilla té intenció de concedir la comissió de serveis en cas 
que la sol·licite l'Ajuntament de Paiporta.
7) La relació de persones que hagen sol·licitat formar part de la 
bossa es publicarà en la pàgina web de l'Ajuntament (www.paiporta.
es) i en la Tauló d’Edictes de la Corporació.
8) El regidor delegat de la Policia Local i l’intendent-cap del Cos man-
tindran una entrevista amb cadascuna de les persones que s'hagen pre-
sentat, i seleccionaran de elles les que precise l'Ajuntament per a cobrir 
les seues vacants en comissió de serveis. La selecció tindrà en compte 
la trajectòria professional que s'acredite en el moment de l'entrevista.
9) L'Ajuntament de Paiporta cursarà les sol·licituds corresponents 
als Ajuntaments d'origen. Si transcorregueren més de cinc dies hàbils 
des de la presentació d'aquesta sol·licitud de l'Ajuntament de Pai-
porta sense que es produïsca la resolució d'aprovació per part de 
l'Ajuntament d'origen, es podrà tenir per incomplit aquest requisit de 
la comissió de serveis, i cursar la sol·licitud de comissió de serveis 
de la següent persona seleccionada.
10) La inclusió dels candidats en el llistat d'aspirants presentats no 
implica el dret al nomenament en comissió de serveis, el qual quedarà 
supeditat a les necessitats d'aquesta Corporació quant a la cobertura 
dels llocs vacants, a la selecció dels candidats que es realitze i a la 
prèvia autorització de l'Administració d'origen.
El que es fa públic a l'efecte de convocatòria i altres que legalment 
procedisquen.
Paiporta, 11 de novembre de 2019.—L’alcaldessa, Isabel Martín 
Gómez.
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