
 

ANUNCI D’ALCALDIA

Que per Decret d’Alcaldia núm. 1608/2018 , de data 8 d’agost de 2018, s’ha acordat constituir  
una borsa de treball d’oficials de la Policia Local, el qual es transcriu a continuació: 

“DECRET NÚM. 1608/2018

DATA: 08-08-2018

Per Decret d’Alcaldia, núm. 927, de data 10 de maig de 2017, es va aprovar la convocatòria i  
bases específiques que havíen de regir el procés selectiu per a la provisió en propietat de dos 
places d’oficial  del  cos de la Policia Local,  escala administració especial,  subescala serveis 
especials, classe policia local  i  els  seus auxiliars, enquadrada en l’escala bàsica, categoria 
oficial, grup C, subgrup C1 de titulació vacants en la Plantilla de Personal funcionari d’aquest 
Ajuntament, mitjançant el sistema de concurs oposició, les quals es van publicar en el Butlletí  
Oficial de la Província, núm. 63 de data 27 de maig de 2017.

En data 27 de juliol de 2017, es va dictar la resolució d’Alcaldia núm. 1583/2017, de rectificació 
de les bases anteriorment citades, que es van publicar en el Butlletí Oficial de la Província núm. 
103, de data 29 d’agost de 2017.

La base novena de les citades bases de selecció estableix que:  “Els  aspirants  que pel  torn 
promoció interna que hagen superat almenys els tres primers exercicis passaran a formar part de la borsa  
de treball destinada a cobrir les vacants que es produïsquen i/o reforçar el servei de Policia Local durant  
els períodes en què siga necessari. A l’efecte de constitució de la borsa els aspirants s’ordenaran segons  
el nombre d'exercicis superats i la puntuació total obtinguda. 

La borsa de treball així constituïda deixarà sense efecte les constituïdes amb anterioritat.”

El tribunal qualificador de les citades proves, en la sessió celebrada el dia 10 de juliol de 2018, 
va formular proposta de constitució d’una borsa de treball d’oficials de la Policia Local destinada 
a cobrir les vacants que es produïsquen i/o reforçar el servei de la Policia Local durant els 
períodes en què siga necessari. 

L’article 34 del Decret 3/2017, de 13 de gener del Consell, pel qual s’aprova el Reglament de 
selecció, provisió de llocs de treball i mobilitat de la funció pública valenciana, estableix que es 
constituiran borses de treball temporal vinculades al desenvolupament de les ofertes d’ocupació 
pública per a l’exercici temporal de llocs de treball de naturalesa funcionarial. 

La Llei 17/2017, de 13 de desembre, de la Generalitat, de coordinació de policies locals de la 
Comunitat Valenciana, classifica als oficials de la Policia Local en l’escala executiva i en el grup 
de titulació B.

Sent que s’ha modificat la Relació de Llocs de Treball i Plantilla de l’Ajuntament de Vinaròs  
d’acord amb l’establert amb la citada norma.

Considerant l’art. 21.1.h) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, que atribueix la competència en matèria 
de personal a l’Alcalde de l’Ajuntament. 

 



 

RESOLC: 

Primer.-  Constituir una borsa de treball  d’oficials de la Policia Local,  escala d’administració 
especial, subescala serveis especials, classe policia local i els seus auxiliars, enquadrats en 
l’escala executiva, grup B de titulació, destinada a cobrir les vacants que es produïsquen i/o 
reforçar el servei de Policia Local durant els períodes en què siga necessari, amb els següents  
aspirants i ordre: 

Núm. NOM I COGNOMS DNI

1 DAVID BORQUE HERRANZ 20461978M

2 SONIA AYUSO BALDONEDO 47729800Q

Segon.- la constitució d’aquesta borsa deixarà sense efectes les altres borses d’Oficial de la 
Policia Local constituïdes amb anterioritat. 

Tercer.-  Aquesta  borsa  seguirà  en  vigor  en  tant  quant  no  s’establisca  una  altra  que  la 
substituïsca. 

Quart.- Publicar  la present  resolució al  Tauler  d’Edictes  de l’Ajuntament  i  a  la pàgina web 
(apartat d’oposicions) amb indicació que: 

Contra la present resolució, que posa fi a la via administrativa, podrà interposar-se de forma potestativa 
recurs de reposició davant l’òrgan que va dictar l’acte, en el termini d’un mes, comptador des del dia 
següent a la notificació de la resolució, i amb caràcter previ al recurs contenciós administratiu, d’acord 
amb el que disposen els arts. 116 i 117 de la Llei 30/1992 modificats per la Llei 4/1999. O bé directament 
podrà  ser  interposat  recurs  contenciós  administratiu  davant  el  Jutjat  del  Contenciós  Administratiu  de 
Castelló, en el termini de dos mesos a comptar des del dia següent al de la notificació, de conformitat amb 
l’art. 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la Jurisdicció Contenciosa administrativa. No 
obstant això, les persones interessades podran exercitar qualsevol altre recurs que estimen procedent.»

DOCUMENT FIRMAT ELECTRÒNICAMENT
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