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Vist l’expedient relatiu a procés selectiu d'un lloc d'intendent de la policia local en comissió de
serveis, amb quants documents obren en aquest, sobre la base dels següents
ANTECEDENTS
EL SECRETARIO/A
MARIA JOSEFA GRADOLI MARTINEZ
29/09/2020

FIRMADO POR

I.1.- En la plantilla de personal i relació de llocs de treball d'aquest Ajuntament existeix una
plaça d'intendent de la policia local el titular de la qual es troba en aquests moments en
comissió de serveis a l'Ajuntament d'Albal.
I.2.- Es considera convenient ocupar aquest lloc de treball per persona funcionària que
complisca amb els requisits segons després s'especifiquen mitjançant un sistema que complisca
amb els principis bàsics d'igualtat, mèrit, capacitat i publicitat.
II.3.- Informe del departament de personal, de data 28 de setembre de 2020.
FONAMENTS JURÍDICS
II.1.- Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de
l'Estatut Bàsic de l'Empleat públic.
II.2.- Llei 17/2017, de 17 de desembre, de la Generalitat, d'ordenació de policies locals de la
Comunitat Valenciana.
II.3.- Segons l'article 31 del Decret 153/2019, de 12 de juliol, d'establiment de bases i criteris
generals per a la selecció, promoció i mobilitat i de totes les escales i categories dels cossos de
la policia local de la Comunitat Valenciana, en relació amb la comissió de serveis, l'entitat local
haurà de garantir l'oportuna publicitat del procediment.
RESOLUCIÓ
PRIMER.- Aprovar el procediment selectiu d'un lloc de treball d'intendent de la policia local
d'aquest Ajuntament segons els següents criteris:
Les característiques del lloc a cobrir són les següents
Denominació del lloc: Intendent de Policia Local
Subgrup de classificació professional: A2
Escala: Administració Especial
Subescala: Serveis Especials
Nivell de complement de destinació: Nivell 26
Nivell de complement específic: 1802.63 euros mensuals
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Funcions: les funcions pròpies del lloc d'intendent de la Policia Local continguda en la
normativa específica.
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A tals efectes, les persones interessades (inspectors o intendents –escala tècnica – de Policia
Local funcionaris o funcionàries de carrera d'altres corporacions) han de presentar la seua
sol·licitud, en termini de 5 dies hàbils, des del següent de la publicació d'aquesta convocatòria
en el Butlletí Oficial de la Província de València, tauler d'edictes i pàgina web municipal.
Les sol·licituds es presentaran en l'oficina UNICA d'aquest Ajuntament, presencial per mitjans
electrònics, o en les formes previstes en l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del
procediment administratiu comú de les administracions públiques
Aquesta sol·licitud anirà acompanyada de curriculum vitae actualitzat. Es requereix que, a més,
s'envie correu electrònic a la següent adreça: personal@paiporta.es, on s'adjuntarà resguard de
la sol·licitud presentada.
Una vegada finalitzat el termini habilitat per a la presentació de candidatures, les persones
interessades seran convocades per a la realització d'una entrevista.
SEGON.- Els currículums presentats seran valorats per una comissió de valoració composta pels
següents membres:
President:

Francisco Martín Ucles
Intendent Cap de l'Ajuntament d'Alboraia

Vocal:

Juan José Figueres López
Intendent Cap de l'Ajuntament de Cullera

Vocal:

José Llopis Vidal
Intendent Cap de l'Ajuntament de Carlet

Secretària:

María José Gradolí Martínez (amb veu però sense vot)
Secretària de l'Ajuntament de Paiporta

La comissió tindrà en compte per a efectuar la valoració, entre altres, l'antiguitat acreditada i
l'experiència professional en lloc de característiques similars.
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TERCER.- Seguir en l'expedient el procediment i els tràmits legalment establits.
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