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9.- APERTURA DE OFERTAS.
Se publicará nota informativa en el perfil de contratante

con un mínimo de 48 horas de antelación.
10.- GASTOS DE ANUNCIOS.
Serán por cuenta del adjudicatario.
Lo que se hace público para general conocimiento.
Orihuela, 4 de enero de 2011.

*1100135*

AJUNTAMENT DELS POBLETS

EDICTE

La Junta de Govern Local en sessió celebrada el dia 20
de desembre de 2010 aprova les bases específiques que tot
seguit es transcriuen aixina com la convocatòria de
procediment selectiu per a la cobertura en propietat d’una
plaça d’agent de la policia local, vacant per cessament del
seu titular.

«BASES ESPECÍFIQUES QUE HAN DE REGIR LA
COBERTURA AMB PERSONAL FUNCIONARI DE CARRE-
RA, D’UNA PLAÇA D’AGENT DE LA POLICIA LOCAL:

BASE PRIMERA
L’Ajuntament dels Poblets convoca proves selectives

per a cobrir en propietat una plaça d’Agent de la Policia Local
vacant pel cessament del seu titular i corresponent, segons
l’article 76 de la Llei 7/2007 de 12 d’abril, al grup C1 (grup C
d’acord amb la disposició transitòria tercera), escala
d’Administració Especial.

Denominació: Agent de la Policia Local
Naturalesa: funcionari de carrera
Escala: administració especial
Subescala: serveis especials.
Classificació: grup C1.
Retribucions: segons conveni
Titulació exigida: Batxiller o tècnic de formació

professional.
Sistema selectiu: concurs-oposició.
Drets d’examen: 150 €
BASE SEGONA.- REQUISITS DE LES PERSONES

ASPIRANTS.
A més a més dels requisits establerts en les bases

generals aprovades per la Junta de Govern Local (DOCV nº
5.155 de 15 de desembre de 2005), per a poder participar en
les proves per aquesta plaça haurà de reunir els següents:

- Tindre la nacionalitat espanyola.
- Estar en possessió del títol de Batxiller o tècnic de

formació professional, o complides les condicions per a
obtindre’l en la data en la qual finalitze el termini de presentació
d’instàncies.

- Posseir la capacitat funcional per al desenvolupament
de les tasques. No patir malaltia o defecte físic que impedisca
el desenvolupament de les corresponents funcions, d’acord
amb els quadres d’exclusions mèdiques que s’establisquen,
i tindre una estatura mínima d’1,65 metres per als homes i
1’60 per a les dones.

- Tindre complits els 18 anys d’edat sense excedir de
l’edat de 30 anys. Als efectes de l’edat màxima es compensarà
el límit amb els serveis prestats anteriorment a l’administració
local com a policia local o auxiliar de Policia Local.

- No haver sigut separat o separada, o haver-se revocat
el seu nomenament com personal funcionari interí, amb
caràcter ferm mitjançant procediment disciplinari de ninguna
administració pública o òrgan constitucional o estatutari, ni
trobar-se inhabilitat per sentència ferm per a l’exercici de
qualsevol funció pública o d’aquelles pròpies del cos,
agrupació professional o escala objecte de la convocatòria.

- Posseir els permisos de conducció que habiliten per a
la conducció de vehicles de les classes A i B que permetan
la conducció de motocicletes amb unes característiques de
potència que no sobrepassen els 25 Kw o una relació
potencia/pes no superior a 0,16 Kw/Kg.

BASE TERCERA.- INSTÀNCIES.
Els interessats en prendre part en aquest procés selectiu

deuran sol·licitar-lo mitjançant instància adreçada a l’Alcalde-
President d’aquest Ajuntament segons el model disponible
en les oficines municipals, en el termini de 20 dies naturals,
comptadors des de l’endemà de la publicació de l’extracte de
la convocatòria al Butlletí Oficial de l’Estat.

En el moment de la sol·licitud els aspirants presentaran
declaració expressa i formal de que reuneixen tots i cadascú
dels requisits de la convocatòria referits sempre a la data
d’expiració del termini assenyalat per a la presentació
d’instàncies, presentant en tot cas la justificació documental,
en original o fotocòpia compulsada, que acredite dits requisits.

- D.N.I.
- Títulació exigida en aquestes bases o justificant d’haver

abonat els drets per a la seua expedició.
- Certificat mèdic oficial on s’acredite, de forma clara i

expressa, que l’aspirant ha estat sotmès a un reconeixement
mèdic ajustat al barem mèdic establert en l’annex de l’Ordre
de la Conselleria de Justícia, Interior i Administracions
Públiques de 23 de novembre de 2005, per la qual
s’estableixen els criteris mínims per a la selecció dels Policies
Locals de la Comunitat Valenciana, i que com a resultat
d’aquest ha estat declarat apte, en no trobar-se incurs en cap
de les causes d’exclusió que figuren en el quadre d’exclusions
mèdiques d’aplicació. En el certificat mèdic es farà constar
igualment l’estatura de l’aspirant.

- Declaració jurada de no haver sigut separat o separada,
o haver-se revocat el seu nomenament com personal funcionari
interí, amb caràcter ferm mitjançant procediment disciplinari
de ninguna administració pública o òrgan constitucional o
estatutari, ni trobar-se inhabilitat per sentència ferm per a
l’exercici de qualsevol funció pública o d’aquelles pròpies del
cos, agrupació professional o escala objecte de la convocatòria.

- Fotocòpia compulsada dels permisos de conducció de
vehicles exigits com a requisit específic en la base anterior.

- Justificant d’haver fet efectius els drets d’examen.
Igualment els aspirants deuran presentar junt amb la

instància la justificació documental de tots els mèrits que
vullguen fer valdre en la fase de concurs d’acord amb
aquestes bases, en original o fotocòpia compulsada.

Les instàncies es presentaran en el Registre General
d’aquest Ajuntament de dilluns a dijous de 8’00 a 15’00 hores
i el divendres de 8’00 a 14’00 hores, els dissabtes romandran
tancades les oficines municipals, o bé en qualsevol de les
formes indicades en l’article 38 de la Llei 30/92 de 26 de
novembre, amb les modificacions introduïdes per la Llei 4/
1999 de 13 de gener.

Si l’últim dia per a la presentació de sol·licituds fòra
inhàbil o dissabte, el termini conclourà el primer dia hàbil
següent.

BASE QUARTA.- ADMISSIÓ D’ASPIRANTS.
Finalitzat el termini de presentació d’instàncies, l’Alcalde-

President dictarà resolució en el termini màxim d’un mes i
declararà aprovada la llista provisional d’admesos i exclosos.

En aquesta resolució, que es publicarà al Butlletí Oficial
de la Província, en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana
i en el tauler d’anuncis d’aquest Ajuntament, constarà el nom
i cognoms dels aspirants admesos i exclosos i, si s’escau, el
motiu de la no admissió. Contra aquesta resolució es podrà
presentar reclamació en el termini de deu dies hàbils. Si es
presenten reclamacions seran acceptades o recusades en la
resolució per la qual s’aprove la llista definitiva que igualment
serà publicada al BOP, al DOCV i al tauler d’anuncis. Aquesta
última publicació servirà de notificació a efectes
d’impugnacions i recursos. Si no es presenten reclamacions
la resolució provisional esdenvindrà definitiva sense més
tràmit i serà aquesta la que servirà de notificació a efectes
d’impugnacions i recursos.

En la mateixa resolució s’indicarà la data, lloc i hora de
començament del primer exercici així com la composició del
Tribunal qualificador.

El començament de la resta d’exercicis selectius
s’anunciarà en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament, amb una
antelació mínima de quaranta-vuit hores.
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BASE QUINTA.- TRIBUNAL QUALIFICADOR.
D’acord amb l’article 60 de la Llei 7/2007 de 12

d’abril i article 57 de la Llei 10/2010 de 9 de juliol de la
Generalitat, d’ordenació i gestió de la funció pública
valenciana, la composició del Tribunal qualificador serà
la següent:

President: El Cap de la Policia Local d’un altre
Ajuntament.

Vocals: - El Cap de la policia local d’un altre Ajuntament.
- El Cap de la Policia local de l’Ajuntament dels Poblets.
- Un funcionari de carrera del cos de la policia local d’un

altre Ajuntament d’igual o superior grup de titulació al de les
places convocades.

- Un funcionari de carrera d’un altre Ajuntament d’igual
o superior grup de titulació al de les places convocades.

- Un funcionari de carrera de l’Ajuntament dels Poblets
d’igual o superior grup de titulació al de les places convocades.

Secretari: el de la Corporació o funcionari en qui dele-
gue, que actuarà amb veu però sense vot.

La composició del Tribunal inclourà la dels respectius
suplents.

S’anomenaran assessors del Tribunal per a les proves
psicotècniques i d’aptitut física.

El tribunal de selecció té la consideració d’òrgan col·legiat
de l’administració i està subjecte a la Llei 30/1992 de 26 de
novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques
i del Procediment Administratiu Comú, i a les causes generals
d’abstenció i recusació contingudes en dita Llei.

El Tribunal no podrà constituir-se ni actuar sense
l’assistència de la meitat més ú dels seus membres, titulars
o suplents indistintament i estarà facultat per a resoldre
qualsevol dubte o incidència que puguera sorgir durant la
realització de les proves, per adoptar els acords necessaris
que garantisquen el degut ordre en les mateixes en tot allò no
previst en aquestes bases i en les generals i per a l’adequada
interpretació de les mateixes.

De cada sessió, el secretari estendrà un acta, on es
faran constar les qualificacions dels exercicis, les incidències
i les votacions que es produisquen.

Les actuacions del tribunal seran recurribles en alçada
davant l’Alcaldia en el termini d’un mes.

BASE SISENA.-PROVES SELECTIVES.
Abans de l’inici de cada exercici i sempre que s’estime

convenient pel Tribunal, es comprovarà la identitat dels
aspirants.

Els aspirants quedaran decaiguts en el seu dret quan es
personen en els llocs de celebració quan ja s’hagen iniciat les
proves o per la inasistència a les mateixes, encara que que
es dega a causes justificades.

No obstant això, quan es tracte de proves individuals i
successives, el Tribunal podrà apreciar les causes al·legades
per l’aspirant i admetre la seua participació, sempre i quan
les mateixes no hagen finalitzat i dita admissió no menyscabe
el prinicipi d’igualtat amb la resta dels aspirants.

1.- La fase d’oposició, constarà de les següents proves,
de caràcter obligatori i eliminatori:

Primer exercici.-Medició d’estatura. Eliminatori.
El Tribunal procedirà a la medició de l’estatura d’aquells

aspirants que no hagen aportat la medició en el certificat
mèdic obligatori.

Segon exercici.- Prova psicotècnica. Eliminatori.
Consistirà en superar els exercicis o proves

psicotècniques aptitudinals i de personalitat que es determi-
nen reglamentàriament (Ordre de 23 de novembre de 2005
de la Conselleria de Justícia, Interior i Administracions
Públiques). La superació de dites proves en els municipis de
la Comunitat Valenciana, expressament homologades per
l’I.V.A.S.P., tindrà una validesa d’un any des de la seua
realització, i eximirà l’aspirant durant aquest període a tornar
a realitzar-les. A tal efecte deurà justificar aquest extrem
documentalment al presentar la sol·licitud o, en tot cas,
abans de la celebració d’aquestes proves.

Tercer exercici.- Proves d’aptitut física, eliminatori,
segons Ordre de 23 de novembre de 2005 de la Conselleria
de Justícia, Interior i Administracions Públiques:

- Enfilada de corda amb presa de peus: homes, 4
metres; dones 3 metres.

- Salt de longitud amb carrera: homes, 4 metres; dones,
3’80 metres

- Salt d’altura: homes, 1,10 metres; dones, 1 metre
- Carrera de velocitat de 60 metres: homes, 10 segons;

dones 12 segons
- Carrera de resistència de 1000 metres: homes, 4

minuts; dones, 4 minuts 10.
La qualificació d’aquest exercici serà d’apte o no apte,

i s’hauran de superar com a mínim quatre de les proves per
a ser qualificat com a apte.

Quart exercici.- Qüestionari. Eliminatori
Consistirà a contestar correctament per escrit, un

qüestionari d’un mínim de 50 preguntes i màxim de 75
preguntes, amb quatre respostes alternatives una d’aquesta
certa, en un temps màxim d’una hora i trenta minuts, sobre
els temes relacionats en l’annex a aquestes bases.

Per a la correcció d’aquesta prova es tindran en compte,
en tot cas, les respostes incorrectes.

La qualificació d’aquesta prova serà de 0 a 10 punts,
deguent obtindre’s una qualificació de 5 punts per a superar
el mateix:

La correcció d’aquesta prova s’efectuarà d’acord amb la
següent fòrmula:

(A-(E/(n-1)))/NX10
A: encerts.
E: errades.
n: número d’alternatives.
N: número de preguntes.
Quint exercici.- Desenvolupament del temari. Eliminatori.
Consistent en desenvolupar per escrit durant un temps

màxim d’una hora i trenta minuts dos temes triats per l’aspirant
d’entre els quatre extrets per sorteig pel Tribunal del temari
que es conté en l’annex I.

El Tribunal podrà decidir si els aspirants han de llegir
l’exercici i podrà formular les preguntes que estime escaients
sobre el contingut exposat.

Es valorarà la claredat d’idees i el coneixement sobre
els temes exposats.

Aquest exercici es valorarà de zero a deu punts, i seran
eliminats aquells que no aconseguisquen un mínim de cinc
punts.

Sisè exercici.- Coneixement de valencià. No eliminatori.
Consistirà en traduir del valencià al castellà i viceversa,

un text proposat pel tribunal, en un temps a determinar.
Aquest exercici es qualificarà de 0 a 4 punts i no serà

eliminatori.
Estaran exempts de realitzar aquesta prova els aspirants

que aporten el títol del nivell elemental expedit per la Junta
Qualificadora de Coneixements en Valencià, i se les puntuarà
amb 4 punts.

La puntuació màxima en fase d’oposició serà de 24
punts.

2.- Fase de concurs.
Aquells aspirants que hagen superat la fase d’oposició

passaran a la fase de concurs on es valoraran els mèrits
al·legats i justificats documentalment pels aspirants junt amb
la seua sol·licitud.

D’acord amb l’Ordre de 23 de novembre de 2005 de la
Conselleria de Justícia, Interior i Administracions Públiques,
pel qual s’aprova el barem general per a la valoració dels
mèrits en els concursos-oposició convocats per a la selecció
dels membres dels cossos de policia local de la Comunitat
Valenciana, es valoraran els següents mèrits:

1.- Titulació acadèmica i cursos de formació i
perfeccionament. Fins un màxim de 7 punts.

1.1.- Titulació académica. Fins un màxim de 2 punts.
Es valoraran les titulacions acadèmiques acreditades

pels concursants que siguen superiors a la que s’exigeix en
aquesta convocatòria.

Doctor:
- Dret, Psicologia, Criminologia, Pedagogia, Sociologia

i Ciències polítiques: 4 punts.
- En altres matèries: 3 punts.
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Llicenciat:
- Dret, Psicologia, Criminologia, Pedagogia i Sociologia:

2,50 punts.
- En altra matèria: 2 punts.
Diplomat:
- Educació social, Gestió i administració pública, Treball

social o Criminologia, o tindre superat i degudament acreditat
el primer cicle en Dret, Psicologia, Pedagogia, Sociologia o
Ciències Polítiques: 1,50 punts.

- En altra matèria: 1 punt.
1.2.- Cursos organitzats per l’IVASP o organismes

anàlegs. Fins un màxim de 2 punts.
Per la realització de cursos organitzats per la Direcció

General competent per raó de la materia policial, mitjançant
l’IVASP o homologats pel mateix i s’ajustarà al següent
barem. S’inclouran aquells cursos reconeguts per la Direcció
General com homologats a efectes de baremació.

NÚMERO D’HORES ASSISTÈNCIA APROFITAMENT

DE 20 A 50 0,15 PUNTS 0,25 PUNTS
DE 51 A 100 0,30 PUNTS 0,60 PUNTS
DE 101 A 150 0,45 PUNTS 0,90 PUNTS
DE 151 A 200 0,60 PUNTS 1,20 PUNTS
DE 201 A 250 0,75 PUNTS 1,50 PUNTS
MÉS DE 250 0,90 PUNTS 1,80 PUNTS

QUAN es tracte de cursos de duració inferior a la mínima
abans esmentada, la puntuació d’aquests vindrà donada per
la suma del còmput d’hores i/o assistències als mateixos,
que haurà de realitzar el Tribunal qualificador.

En el cas d’haver impartit hores com professor en els
cursos, es puntuaran amb el barem corresponent al certificat
d’aprofitament, i sense superar per aquest concepte el màxim
d’1,50.

Els cursos organitzats i impartits per l’IVASP, realitzats
amb anterioritat a la data d’entrada en vigor de la Resolució
de la Direcció General d’Interior de 24 de març de 1995,
sobre cursos de formació impartits per l’IVASP (10 d’abril de
1995), així com els realitzats pel Ministeri de l’Interior o altres
Ministeris o Conselleries relacionats amb la funció policial o
organismes anàlegs, escoles de policia de les Corporacions
Locals o de Comunitats Autònomes ambdues reconegudes
per l’IVASP, es valoraran en tot cas amb la puntuació
corresponent al diploma d’assistència.

Els cursos bàsics de formació inicial i els cursos d’ascens
o capacitació no seran objecte de puntuació, els cursos de
dispensa en un grau del requisit de titulació es puntuaran, en
el seu cas, com cursos amb diploma d’assistència.

1.3.- Coneixement del valencià. Fins un màxim de 3 punts.
Acreditat mitjançant certificat oficial de la Junta de

Coneixements del Valencià. La valoració del coneixement
del valencià s’efectuarà puntuant exclusivament el nivell més
alt obtingut:

- Certificat de coneixements orals: 0,75 punts.
- Certificat de grau elemental: 1 punts.
- Certificat de grau mig: 2 punts.
- Certificat de grau superior: 3 punts.
2.- Antiguitat i grau personal, fins un màxim de 5 punts.
La justificació d’aquests mèrits es farà mitjançant la

presentació d’un certificat de l’Administració en la qual va
prestar els seus serveis, indicant amb claredat el lloc de
treball desenvolupat i el temps de duració del/s contracte/s.

2.1.- Antiguitat. Fins un màxim de 3 punts.
- Per cada mes complet de serveis en actiu en la mateixa

escala i categoria de la policia local o superior: 0,030 punts.
- Per cada mes complet de serveis en actiu en cada una

de les categories inferiors de la policia local: 0,020 punts.
- Per cada mes complet de serveis en actiu prestat en

altres forces i coosos de seguretat: 0,010 punts.
- Per cada mes complet de serveis en actiu prestat en

qualsevol Administració Pública no valorats en els anteriors
paràgrafs: 0,005 punts.

2.2.- Grau personal. Fins un màxim de 2 punts.
Per la possessió d’un determinat grau personal

consolidat:

a) Grau consolidat inferior al del lloc sol·licitat: 1 punt.
b) Grau consolidat igual o superior al del lloc sol·licitat:

2 punts.
3.- Mèrits específics. Fins un màxim de 4 punts.
3.1.- Idiomes no nacionals: Fins un màxim d’1 punt.
Coneixement d’un o més idiomes acreditats

documentalment, mitjançant certificació expedida per Facultat
o Escola Oficial d’Idiomes reconeguda: 0,50 punts per cada
cicle terminat. La superació dels diferents cursos complets
que conformen els estudis oficials de diferents Facultats o
Escoles Oficials es valorarà a raó de 0,10 punts per curs
complet.

3.2.- Altres mèrits: Fins un màxim de 0,50 punts.
Es valoraran lliurement apreciats pel Tribunal qualificador

els coneixements en administració i gestió de recursos
humans i informàtica, títols de socorrista acuàtic, primers
auxilis, curs de submarinisme, arts marcials, defensa perso-
nal, permisos de conduir diferents als exigits en la convocatòria
així com qualsevol activitat formativa que es presente en el
concurs i altres degudament acreditats i no valorats en els
anteriors apartats, tots ells fins un màxim de 0,10 punts per
mèrit acreditat.

La intervenció com ponent en conferencies i semnaris
relacionats amb l’activitat policial i reconeguda per l’IVASP
es valorarà fins un màxim de 0,12 punts.

Les publicacions relacionades amb l’activitat policial es
valoraran fins un màxim de 0,18 punts per cada una d’elles.

3.3.- Premis, distincions i condecoracions. Fins un màxim
de 2,50 punts.

D’acord amb el Decret 189/2006 de 22 de desembre del
Consell pel qual es regulen les disticions i condecoracions
que concedeix la Generalitat als membres dels Cossos de la
Policia Local de la Comunitat Valenciana, que deroga el
Decret 157/1998 de 29 de setembre:

- Placa col·lectiva al mèrit policial de la Generalitat
Valenciana: 0,30 punts.

- Placa individual al mèrit policial de la Generalitat
valenciana: 1 punt.

- Medalla individual al mèrit policial de la Generalitat
Valenciana: 0,60 punts.

- Felicitació o menció individual pel Director General de
la Conselleria competent en matèria de policia local: 0,60
punts per cadascuna.

- Felicitació o menció col·lectiva pel Director General de
la Conselleria competent en matèria de policia local, 0,10
punts per cadascuna.

- Condecoracions concedides, previ expedient al res-
pecte, per altres Administracions Públiques com
reconeixement a la laudable, extraordinària i meritòria actuació
policial a títol individual, 1 punt per cadascú. Si la condecoració
és concedida a títol col·lectiu la puntuació serà de 0,10 punts
per a cadascú.

- Per premis, distincions, felicitacions o mencions
concedides, previ expedient al respecte, per altres
Administracions Públiques com reconeixement a la lauda-
ble, extraordinària i meritòria actuació policial a títol indivi-
dual, 0,30 punts per cadascuna.

- Medalla d’Or al mèrit policial de la Generalitat: 2 punts.
- Creu al mèrit policial amb distintiu roig: 1 punt.
- Creu al mèrit policial amb distintiu blau: 0,60 punts.
La qualificació de cada aspirant serà la resultant de

sumar les puntuacions obtingudes en la fase de concurs i en
la fase d’oposició.

La puntuació màxima en fase d’oposició serà de 16 punts.
BASE SETENA.- RELACIÓ D’APROVATS.
El Tribunal no podrà aprovar ni declarar que ha superat

el present procediment selectiu un número d’aspirants supe-
rior al de places convocades. No obstant això els aspirants
que superen les proves psicotècniques, físiques i al menys la
primera de les proves teòriques, però no obtinguen la plaça
s’inclouran per ordre de puntuació en una borsa de treball a
efectes de cobrir temporalment possibles vacants.

El Tribunal formularà proposta d’adjudicació de les
places a l’aspirant que, havent superat tots els exercicis, haja
obtingut una major puntuació en el còmput total.
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A la vista de dita proposta la Junta de Govern Local
adjudicarà les places vacants.

BASE VUITENA- CURS SELECTIU.
Abans del nomenament com a funcionari de carrera,

l’aspirant proposat s’incorporarà a l’Institut Valencià de
Seguretat Pública per a realitzar el primer curs teòric-pràctic
que es celebre, integrat per dues fases, una de formació i
selecció en l’I.V.A.S.P., amb la duració determinada
reglamentàriament, i altra, una vegada superada l’anterior,
de pràctiques en el mateix Ajuntament, amb una duració de
2 mesos. La qualificació del període de pràctiques
correspondrà a l’I.V.A.S.P.

Durant la realització del curs teòric-pràctic, els aspirants
seran nomenats per la Corporació funcionaris en pràctiques
i percebran les retribucions que els corresponguen.

Si l’aspirant no supera el curs de selecció i formació
podrà incorporar-se al curs immediatament posterior. En el
cas de no superar aquest segon curs quedarà definitivament
decaigut en el seu dret.

BASE NOVENA.- NOMENAMENT.
Superat el curs teòric-pràctic, l’I.V.A.S.P. comunicarà a

l’Ajuntament la qualificació obtinguda per l’aspirant als efectes
del seu nomenament com a funcionari de carrera.

El nomenament deurà efectuar-se en el termini màxim
de quinze dies.

BASE DESENA.-INCIDÈNCIES.
El Tribunal queda autoritzat per a resoldre els dubtes

que es presenten, interpretar les bases d’aquesta convocatòria
i prendre els acords necessaris per al bon ordre del procés
selectiu. En allò no previst en les presents bases, serà
d’aplicació el R.D. Legislatiu 781/86 de 18 d’abril; Llei 7/85 de
2 d’abril; Decret 69/86 de 2 de juny; Llei 6/99 de 19 d’abril, de
Policies Locals i de Coordinació de Policies Locals de la
Comunitat Valenciana, Llei 7/2007 de 12 d’abril i normes de
desenvolupament.

BASE ONZENA.- RECURSOS.
Contra les presents bases i quants actes administratius

definitius es deriven de les mateixes podran els interessats
interposar els oportuns recursos en els casos i en la forma
establerts en la Llei 30/92 de Règim Jurídic de les
Administracions Públiques i del Procediment Administratiu
Comú.

BASE DOTZENA.- PUBLICACIÓ.
Aquestes bases es publicaran al Butlletí Oficial de la

Província i un extracte de les mateixes al Diari Oficial de la
Generalitat Valenciana i al Butlletí Oficial de l’Estat.

Annex I.
Temari.
Grup Primer. Dret constitucional i administratiu.
Tema 1.- La Constitució Espanyola de 1978. Estructura,

contingut i principis bàsics. Reforma de la Constitució.
Tema 2.- Organització política de l’Estat Espanyol.

Classe i forma d’Estat. Organització territorial de l’Estat. La
Corona: funcions constitucionals del rei. Successió i regència.
El refrendo.

Tema 3.- Les Corts Generals: les cambres. Composició,
atribucions i funcionament. La funció legislativa. El poder
executiu: el Govern. Relacions entre el Govern i les Corts
Generals. El poder judicial. Estructura, organització i
funcionament dels tribunals en el sistema espanyol.

Tema 4.- L’organització territorial espanyola. Les
comunitats autònomes. Els estatuts d’autonomia, òrgans i
competències. Les administracions públiques: estatal,
autonòmica i local.

Tema 5.- Drets i deures fonamentals de la persona en la
Constitució: la seua defensa i garantia. El Tribunal Constitu-
cional i el Defensor del Poble. La suspensió dels drets i
llibertats.

Tema 6.- L’Estatut d’autonomia de la Comunitat Valen-
ciana. La Generalitat Valenciana. Les Corts. El Govern o
Consell. Les competències. L’Administració de Justícia.

Tema 7.- L’Administració Pública. La hisenda pública i
l’administració tributària. El ciutadà i l’administració.

Tema 8.- El dret administratiu. Fonts. Normes no
parlamentàries amb rang de llei. El reglament.

Tema 9.- El procediment administratiu. Marc jurídic.
Fases del procediment. L’audiència de l’interessat.
Notificacions. El procediment sancionador administratiu. La
revisió administrativa de l’acte administratiu. Procediments i
límits de la revisió. Recursos administratius. El recurs
contenciós-administratiu.

Tema 10.- La Unió europea: institucions. L’ordenament
jurídic de la Comunitat Europea. La recepció, aplicació i
control del dret comunitari en Espanya.

Grup segon.- Règim Local i Policia.
Tema 11.- El municipi: òrgans unipersonals de govern.

L’Alcalde. Els Tinents d’Alcalde. Els Regidors.
Tema 12.- Òrgans col·legiats de govern. L’Ajuntament

Ple. La Junta de Govern Local. Òrgans consultius i
participatius: les comissions informatives. Les juntes de
districte.

Tema 13.- La funció pública en general i els funcionaris
de les entitats locals. Organització de la funció pública local.
El personal al servei de les Administracions Locals: concepte
i classes. Drets i Deures de les Policies Locals. Adquisició i
pèrdua de la condició de funcionari.

Tema 14.- Responsabilitat dels funcionaris públics.
Reglament de Règim disciplinari. Incoació i tramitació
d’expedients.

Tema 15.- Obligacions i competències dels Ajuntaments.
Les ordenances municipals: concepte i classes. Infraccions.
Potestat sancionadora. Els bans de l’Alcaldia.

Tema 16.- La seguretat ciutadana. Autoritats competents.
Funcions de la Policia Local segons la Llei Orgànica de
Forces i Cossos de Seguretat. Actuacions de la Policia Local
en col·laboració amb la resta de les forces i cossos. Policia
governativa i judicial.

Tema 17.- La Policia Local. Ordenament legislatiu de la
Policia Local. Missions i objectius. Disposicions estatutaries
comuns. Estructura orgànica i funcional.

Tema 18.- El binomi policia local-ciutadà. Principis bàsics
i normes d’actuació. Suports ètics. Règim disciplinari dels
funcionaris de Policia Local.

Tema 19.- La legislació sobre Policies Locals i de
Coordinació de Policia Local de la Comunitat Valenciana. La
coordinació de les Policies Locals. Estructura i organització
de les Policies Locals de la Comunitat Valenciana. Règim
estatutari.

Tema 20.- L’Institut Valencià de Seguretat Pública.
Regulació Legal. Fins i funcions. La formació de les Policíes
Locals de la Comunitat Valenciana. El registre de policíes
locals. Sistema retributiu de les policíes locals de la Comunitat
Valenciana. Premis i distincions.

Grup tercer. Dret penal, policia administrativa i sociologia.
Tema 21.- El Codi Penal. Concepte d’infracció penal:

delicte i falta. Les persones responsables criminalment dels
delictes i faltes.

Tema 22.- L’homicidi i les seues formes. Avortament.
Lesions. Lesions al fetus. Delictes contra la llibertat:
detencions il·legals i segrest; amenaces; coaccions. Les
tortures i altres delictes contra la integritat moral.

Tema 23.- Delictes contra la llibertat sexual: agressions
i abusos sexuals, l’encalçament sexual; exhibicionisme i
provocació sexual; delictes relatius a la prostitució. Infraccions
a les disposicions de tràfic i seguretat constitutives de delicte.

Tema 24.- Delictes contra el patrimoni i l’ordre soci-
econòmic: furts, robatoris, extorsió, furts i robatoris de vehicles.

Tema 25.- Delictes contra l’Administració pública:
prevar icac ió i  a l t res comportaments in justs ;
abandonament de destí i l’omissió del deure de perseguir
delictes; desobediència i denegació d’auxili; infidelitat en
la custòdia de documents i de la violació de secrets.
Cohecho, tràfic d’influències, malversació, fraus i
exaccions il·legals, negociacions i activitats prohibides
als funcionaris públics.

Tema 26.- Llei Orgànica reguladora del procediment de
«Habeas Corpus». De la denúncia i la querella. De l’exercici
del dret de defensa. De la assistència d’advocat. Del
tractament de presos i detinguts. L’entrada i registre en lloc
tancat.
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Tema 27.- La policia judicial. De la comprovació del
delicte i averiguació del delinqüent. Funcions de la Policia
local com a policia judicial. L’atestat policial.

Tema 28.- Policia administrativa. Protecció civil. Medi
ambient. Urbanisme. Patrimoni històric artístic. Ocupació de
les vies públiques. Escolarització. Espectacles i establiments
públics. Venda ambulant.

Tema 29.- Els grups socials. Formació dels grups socials.
Les mases i la seua tipologia. El procés de socialització.

Tema 30.- La delinqüència. Models explicatius i factors.
Els comportaments col·lectius. Comportament en desastres.
Efectes i conseqüències dels desastres. Reacció davant
situació de desastres.

Grup quart.- Policia de tràfic i circulación.
Tema 31.- El tràfic i la seguretat vial: Concepte i objectius.

L’home com element de seguretat vial. Els conductors. Els
vianants. El vehicle. Les vies.

Tema 32.- La normativa sobre tràfic circulació de vehicles
a motor i seguretat vial: La Llei de bases i el seu Text articulat.
Tipificació de les principals infraccions. Infraccions de tràfic
que constitueixen delicte. El Codi de circulació i els seus
preceptes encara vigents.

Tema 33.- El Reglament General de Circulació. Estruc-
tura. Principals normes de circulació.

Tema 34.- El Reglament General de Conductors. Normes
generals. Classes dels permisos de conduir i els seus requisits.
Validesa. Equivalències.

Tema 35.- Reglament general de vehicles. Normes
Generals. Categories. Les seues condicions tècniques. La
inspecció tècnica de vehicles. Segur obligatori de
responsabilitat civil. Infraccions i diligències policials.

Tema 36.- Reglament del procediment sancionador en
matèria de tràfic. Fases del procediment i contingut. Mesures
cautelars: immobilització de vehicles. Retirada de vehicles
de la via.

Tema 37.- El transport. Classes de transport. Servei
públic de viatgers i servei públic de mercaderies o mixt. El
servei privat. Transport escolar i de menors. Transport de
mercaderies perilloses.

Tema 38.- Alcoholemia. Legislació aplicable. Taxes
d’alcoholèmia. Normes d’aplicació per a proves
reglamentàries. Infraccions i diligències policials.

Tema 39.- Els accidents de tràfic: Concepte i
consideracions prèvies. Les seues causes, classes i fases.
Actuacions de la Policia Local en accidents de tràfic: d’urgència
i tècnic-administratives.

Tema 40.- Òrgans competents en matèria de tràfic i
seguretat vial. El Consell Superior de Tràfic. Especial
consideració de les competències municipals.

Grup quint. Entorn social del municipi dels Poblets.
Tema 41.- Història del municipi dels Poblets. Guia de

carrers. Terme municipal.
Tema 42.- Característiques socio-culturals, geogràfiques

i econòmiques dels Poblets.»
D’acord amb el disposat als articles 8, 45 i 46 de la Llei

29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la Jurisdicció
Contenciós-Administrativa, contra la present resolució, que
posa fi a la via administrativa, pot interposar alternativament
o recurs de reposició potestatiu, en el termini d’un mes
davant el mateix òrgan que va dictar l’acte o recurs contenciós-
administratiu, davant el Jutjat de lo contenciós administratiu
d’Alacant, en el termini de dos mesos, comptadors des del
dia següent a aquesta publicació. Si optara per interposar el
recurs de reposició potestatiu no podrà interposar recurs
contenciós administratiu fins que aquell siga resolt
expressament o s’haja produït la seua desestimació per
silenci.

Tot això, sense perjudici de que puga exercitar qualsevol
altre recurs que estime pertinent.

ELS POBLETS a 23 de desembre de 2010
L’ALCALDE.-JAIME IVARS MUT.

*1100038*

AYUNTAMIENTO DE SAN ISIDRO

EDICTO

El Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el día 3 de
noviembre de 2.010, acordó aprobar provisionalmente la
Ordenanza Fiscal Reguladora de la Tasa por la Prestación
del Servicio de Alcantarillado.

Transcurrido el plazo de exposición pública del acuerdo
provisional y no habiéndose presentado reclamaciones que
resolver durante el mismo, queda elevado a definitivo el
mencionado acuerdo, según establece el artículo 17.3 del
Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales (R.D.Legislativo 2/2004 de 5 de marzo).

Contra el presente acuerdo definitivo podrán los intere-
sados interponer recurso contencioso-administrativo ante la
sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Superior
de Justicia de la Provincia, según lo dispuesto en el artículo
19 del texto refundido.

Dando cumplimiento a lo establecido en el artículo 17.4
del mencionado texto, se hace público el acuerdo y el texto
definitivo de la citada Ordenanza:

ORDENANZA FISCAL.
DE LA TASA POR LA PRESTACION DE SERVICIO DE

ALCANTARILLADO.
Artículo 1º.- Fundamento y Naturaleza.
En uso de las facultades concedidas por los artículos

133.2 y 142 de la Constitución Española y por el artículo 106
de la Ley 7/1985, de 2 de abril Reguladora de las Bases de
Régimen Local, y de conformidad con lo dispuesto en los
artículos 15 a 19 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
Marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales, este Ayuntamiento
establece la Tasa por la prestación del servicio de Alcanta-
rillado que se regirá por la presente Ordenanza Fiscal, cuyas
normas atienden a lo prevenido en el artículo 57 del citado
texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales.

Artículo 2º.- Hecho Imponible.
1. Constituye el hecho imponible de la presente tasa:
a) La actividad municipal, técnica y administrativa, ten-

dente a verificar si se dan las condiciones necesarias para la
autorización a la acometida a la red de general de alcantari-
llado municipal.

b) La prestación del servicio público de recogida de las
aguas residuales de viviendas, de apartamentos, de chalets
y, en general cualquier inmueble de uso residencial existente
en el término municipal, así como los establecimientos de
uso industrial, de oficinas, comercial, de espectáculos, de
ocio, hostelería, sanitario, cultural y de edificios singulares.

Artículo 3º.- Sujetos Pasivos.
1. Son sujetos pasivos en concepto de contribuyentes,

las personas físicas o jurídicas y las entidades a que se
refiere el artículo 35.4 de la Ley General Tributaria, que
resulten beneficiadas o afectadas, personalmente o en sus
bienes, por el servicio público prestado.

2. En el caso de inmuebles de uso residencial, indus-
trial, de oficinas, comercial, de espectáculos, de ocio,
hostelería, sanitaria, cultural y de edificios singulares, de
acuerdo al artículo 23.2 del texto refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales, excepto en los casos
de la existencia de un derecho real o concesión, tendrán la
condición de sustituto del contribuyente los propietarios de
dichos inmuebles, quienes podrán repercutir, en caso su
caso, las cuotas sobre los respectivos beneficiarios.

Artículo 4º.- Responsables.
1. Serán responsables solidarios de la deuda tributaria

las personas o entidades a que se refiere el artículo 42 de la
Ley General Tributaria.

2. Serán responsables subsidiarios de la deuda tributaria
las personas o entidades a que se refiere el artículo 43 de la
Ley General Tributaria.

Artículo 5º.- Devengo.
1. Se devenga la Tasa y nace la obligación de contribuir

desde el momento en que se inicia la prestación del servicio




