AJUNTAMENT DE L’ ALQUERÍA DE LA COMTESSA (VALENCIA)
C/Nou, núm 4 DP 46715
SESSIÓ

ORDINÀRIA

Telf. 96 289 30 02 Fax 96 289 42 32 CIF P-4603700-H

CELEBRADA

PER

LA

JUNTA

DE

GOVERN

LOCAL

Assisteixen:
Sr. Alcalde:
D. SALVADOR FEMENIA PEIRO (PSOE)

MARIA CANET AMAT ( 2 de 2 )
SECRETARIA
Data Signatura : 25/02/2020
HASH: c8f828ee01d5d5e50a19bf41dfec8adf

En l'Alqueria de la Comtessa, a les 19:30 hores del dia 27.01.2020, es van reunir
a la Casa Consistorial els Srs. expressats al marge, sota la presidència del Sr.
alcalde, Salvador Femenia Peiró, i actuant com a fedatari públic la
Secretària-Interventora de la Corporació per celebrar Sessió ORDINÀRIA de la Junta
de Govern Local d'aquest Ajuntament.
Constituïda vàlidament la sessió, de conformitat amb el que disposa l'Art. 46 de la
Llei 7/85, Reguladora de les Bases de Règim Local i art. 113 del Reglament
d'organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals, per. Alcalde,
s'inicia aquesta seguint la relació dels assumptes especificats en l'ordre del dia.
1. APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR Nº 16/2019 DE LA
SESSIÓ DE DATA 13/01/2020
No produint observacions a l'esborrany de l'acta núm. 16 de la sessió ordinària
celebrada el dia 13/01/2020, la JUNTA DE GOVERN LOCAL, per unanimitat dels seus
membres assistents, l'aprova i autoritza la seva transcripció al llibre corresponent.

2. RATIFICACIÓ DECRET 2020-0007. Formulació sol•licitud de subvencions
destinades a la millora, l'ampliació o la reparació d'instal•lacions esportives en
municipis de la Comunitat Valenciana, en base a l’Ordre 33/2017, de 7 d'agost, de la
Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport, i la Resolució de 5 de desembre
de 2019, de la Direcció General d'Esport, per la qual es convoquen subvencions
destinades a la millora, l'ampliació o la reparació d'instal•lacions esportives en
municipis de la Comunitat Valenciana per a l’any 2020 (DOGV núm. 8689 de
16/12/2019) per a l’obra “MILLORA AMPLIACIÓ I REPARACIÓ
D’INSTAL·LACIONS ESPORTIVES MUNICIPALS DE L'ALQUERIA DE LA
COMTESSA” i que te un pressupost total per a coneixement de l’administració de
CENT QUARANTA-QUATRE MIL QUATRE-CENTS TRENTA EUROS (144.430,00
€)..
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SECRETARIA
DÑA. MARIA CANET AMAT

Número: 2020-0003 Data: 25/02/2020

Sres. Concejales:
DÑA JOSEFA TORMOS GONZÁLEZ (PSOE)
DÑA ANA LOPEZ GRACIA (PSOE)
GUSTAVO FRASQUET MOLL (PSOE)

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

SALVADOR FEMENIA PEIRO ( 1 de 2 )
ALCALDE
Data Signatura : 25/02/2020
HASH: b3a98ebb9cfcce43be223005824bdc44

D'AQUEST AJUNTAMENT EL DIA 27 DE GENER DE 2020.

AJUNTAMENT DE L’ ALQUERÍA DE LA COMTESSA (VALENCIA)
C/Nou, núm 4 DP 46715

Telf. 96 289 30 02 Fax 96 289 42 32 CIF P-4603700-H

Vist el Decret 2019/0007 de data 10/01/2020.
En conseqüència amb l'anterior, i sotmès l'assumpte a votació, la JUNTA DE
GOVERN LOCAL, per UNANIMITAT dels seus membres, ACORDA: ratificar el decret
que es transcriu a continuació:

Vista la memòria valorada de la inversió referida realitzat per l’Arquitecte Tècnic
Municipal Juan José Femenía Server “MILLORA AMPLIACIÓ I REPARACIÓ
D’INSTAL·LACIONS ESPORTIVES MUNICIPALS DE L'ALQUERIA DE LA
COMTESSA” i que te un pressupost total per a coneixement de l’administració de
CENT QUARANTA-QUATRE MIL QUATRE-CENTS TRENTA EUROS (144.430,00
€).
Considerant el que s’ha exposat anteriorment y en ús de les facultats que em confereix
la legislació vigent.
RESOLC:
PRIMER.- Formular sol•licitud de subvencions destinades a la millora, l'ampliació o la
reparació d'instal•lacions esportives en municipis de la Comunitat Valenciana, en base a
l’Ordre 33/2017, de 7 d'agost, de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i
Esport, i la Resolució de 5 de desembre de 2019, de la Direcció General d'Esport, per la
qual es convoquen subvencions destinades a la millora, l'ampliació o la reparació

Número: 2020-0003 Data: 25/02/2020

Atès que el municipi de l'Alqueria de la Comtessa té previst per al present exercici
2020 la realització de les següents inversions “MILLORA AMPLIACIÓ I REPARACIÓ
D’INSTAL·LACIONS ESPORTIVES MUNICIPALS DE L'ALQUERIA DE LA
COMTESSA”.
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Vist l’anunci de la sol•licitud de subvencions destinades a la millora, l'ampliació o la
reparació d'instal•lacions esportives en municipis de la Comunitat Valenciana, en base a
l’Ordre 33/2017, de 7 d'agost, de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i
Esport, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions
destinades a la millora, ampliació o reparació d’instal•lacions esportives de municipis
de la Comunitat Valenciana (DOGV 8107, 17.08.2017, modificat pel DOGV 8119,
04.09.2017), la correcció d'errades de l'Orde 33/2017, de 7 d'agost, de la Conselleria
d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual s'establixen les bases reguladores
per a la concessió de subvencions destinades a la millora, ampliació o reparació
d'instal•lacions esportives de municipis de la Comunitat Valenciana (DOGV núm. 8199,
de 27/12/2017), la Resolució de 5 de desembre de 2019, de la Direcció General
d'Esport, per la qual es convoquen subvencions destinades a la millora, l'ampliació o la
reparació d'instal•lacions esportives en municipis de la Comunitat Valenciana per a
l’any 2020 (DOGV núm. 8689 de 16/12/2019).

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

“DECRET D’ALCALDIA

AJUNTAMENT DE L’ ALQUERÍA DE LA COMTESSA (VALENCIA)
C/Nou, núm 4 DP 46715

Telf. 96 289 30 02 Fax 96 289 42 32 CIF P-4603700-H

QUART.- Sotmetre el present Decret a la ratificació per Acord de la Junta de Govern
Local.
La qual cosa mana i firma el Sr. Alcalde-President Salvador Femenía Peiró a l'Alqueria
de la Comtessa (València), data al marge .
L'Alcalde - President
Signa: SALVADOR FEMENIA PEIRÓ

La Secretària - Interventora
MARIA CANET AMAT

DOCUMENT SIGNAT ELECTRÒNICAMENT”

3. APROVACIÓ de la concessió de llicència d’obres menors per a reforma de bany,
paviment menjador i escaiola en la vivenda sita C/ Sotaia num.5
Vista la Proposta d’acord de data 27/01/2020.
En conseqüència amb l'anterior, i sotmès l'assumpte a votació, la JUNTA DE
GOVERN LOCAL, per UNANIMITAT dels seus membres, ACORDA: aprovar la proposta
d’acord que es transcriu a continuació:

“3.- Aprovació de la concessió de llicència d’obres menors per a reforma de bany,
paviment menjador i escaiola en la vivenda sita C/ Sotaia num.5
1.- Per la Sra. Mari Carmen Sobrino Calzado se sol·licita el dia 13 de gener de 2020
llicencia per a reforma de bany, paviment de menjador i escaiola en la vivenda sita en C/
Sotaia, num. 5, del municipi de l’Alqueria de la Comtessa.

Número: 2020-0003 Data: 25/02/2020

TERCER.- Remetre còpia certificada de la present resolució junt amb la documentació
assenyalada en les bases de referència a la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura
i Esport per al seu coneixement i efectes.
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SEGON.- Comprometre's a l'exacte compliment dels terminis i requisits que
s'assenyalen en les bases reguladores per a la concessió de subvencions destinades a la
millora, ampliació o reparació d’instal·lacions esportives de municipis de la Comunitat
Valenciana.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

d'instal•lacions esportives en municipis de la Comunitat Valenciana per a l’any 2020
(DOGV núm. 8689 de 16/12/2019) per a l’obra “MILLORA AMPLIACIÓ I
REPARACIÓ D’INSTAL·LACIONS ESPORTIVES MUNICIPALS DE L'ALQUERIA
DE LA COMTESSA” i que te un pressupost total per a coneixement de l’administració
de CENT QUARANTA-QUATRE MIL QUATRE-CENTS TRENTA EUROS
(144.430,00 €).

AJUNTAMENT DE L’ ALQUERÍA DE LA COMTESSA (VALENCIA)
C/Nou, núm 4 DP 46715

Telf. 96 289 30 02 Fax 96 289 42 32 CIF P-4603700-H

2.- El dia 17 de gener de 2020 pel Sr. Arquitecte Tècnic Municipal s’emet informe
favorable el tenor literal del qual es el següent:

Examinat la sol·licitud presentada pel promotor, pressupost presentat de l’obreria
pel constructor, s’observa que l’intervenció es tracta de obres de poca entitat
tècnica, no s’afecta a l’estructura y poca entitat econòmica, tenint esta consideració
d’obra menor.
Si durant el transcurs de les obres es decideix alterar de qualsevol manera
l’estructura esta es considerarà Obra Major, essent imprescindible la presentació
del corresponent projecte tècnic i visat pel col·legi corresponent.
Així com la corresponent sol·licitud
El pressupost de aportat de les obres es de 850,00 € essent insuficient, essent el de
aplicació de les obres a realitzar de 4.300,00 €, suficient calculat segons
l’ordenança fiscal aprovada definitivament el 16-XII-2011.

Informa:
advertències:

Examinada la sol·licitud formulada i fent les

1.- Es deurà de sol·licitar llicencia d’obra major en el cas de actuar sobre
l’estructura segons El P.G.O.U. en vigor de l’Alqueria de la Comtessa així com la
L.O.F.C.E.
2.- Es deurà sol·licitar la corresponent ocupació de via publica si escau pera la
col·locació de bastides o contenidors segons, L’Ordenança municipal.
3.- Es deurà sol·licitar la col·locació de bastides a via publica si escau. Norma 44.
Condicions generals pera l’execució d’obres y activitats
11. Los andamios, tanto los colgados como los tubulares, que se instalen en la vía pública o recayentes a
la misma, cumplirán con lo dispuesto en la normativa sectorial, entre otras normas, la Orden de 28 de
agosto del 1970 por la que se aprueba la Ordenanza de Trabajo en la Construcción, Vidrio y Cerámica y la
Orden de 9 de marzo de 1971 por la que se aprueba la Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el
Trabajo.

Número: 2020-0003 Data: 25/02/2020

“Reforma de bany, paviment de menjador i escaiola”.
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Afer: Sol.licitud de llicència d’obres menors.
Peticionari: Mari Carmen Sobrino Calzado.
Contractista: A designar
Objecte: Permís d’obra menor per “Reforma de cuarto de Baño, reparacion de
escayola y
pavimento de comedor” segons sol·licitud adjunta
Situació i emplaçament: C/ Sotaya nº5.
Consistents en:

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

“INFORME

AJUNTAMENT DE L’ ALQUERÍA DE LA COMTESSA (VALENCIA)
C/Nou, núm 4 DP 46715

Telf. 96 289 30 02 Fax 96 289 42 32 CIF P-4603700-H

examinada la sol·licitud formulada s’emet informe favorable, per ésser
compatibles les obres sol·licitades amb la normativa urbanística vigent.”

Examinada la documentació que l’acompanya, s’eleva a la Junta de Govern Local, la
següent PROPOSTA D’ACORD

TOTAL……………………………………………………...........172,00 euros
TERCER.- Notificar el present acord als interessats amb expressió dels recursos que
els assistisquen.

L’ALCALDE-PRESIDENT
Salvador Femenia Peiró
DOCUMENT SIGNAT ELECTRONICAMENT”

4. APROVACIÓ de la concessió de llicència d’obres menors per a construir una
tanca metàl·lica en la parcel·la 67 del polígon 3, del terme municipal de l’Alqueria de la
Comtessa.
Vista la Proposta d’acord de data 27/01/2020.
En conseqüència amb l'anterior, i sotmès l'assumpte a votació, la JUNTA DE
GOVERN LOCAL, per UNANIMITAT dels seus membres, ACORDA: aprovar la proposta
d’acord que es transcriu a continuació:

“4.- Aprovació de la concessió de llicència d’obres menors per a construir una
tanca metàl·lica en la parcel·la 67 del polígon 3, del terme municipal de l’Alqueria
de la Comtessa

Número: 2020-0003 Data: 25/02/2020

Impost s/ construccions, instal·lacions i obres:
3,0 0 % del P.E.M s/4.300,00 euros…………………………..…129,00 euros
Taxa per llicencia d’obres:
1,00 % del P.E.M. s/4.300,00 euros (mínim 6,01 €)…......…….....43,00 euros
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SEGON.- Aprovar la liquidació de la taxa i l’impost proposada pels serveis Tècnics
municipals i que ascendeix a la quantitat de 172,00 euros el desglossament del qual es el
següent:

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

PRIMER.- Concedir a la Sra. Mari Carmen Sobrino Calzado llicencia per a reforma de
bany, paviment de menjador i escaiola en la vivenda sita en C/ Sotaia num. 5, del
munici de l’Alqueria de la Comtessa.

AJUNTAMENT DE L’ ALQUERÍA DE LA COMTESSA (VALENCIA)
C/Nou, núm 4 DP 46715

Telf. 96 289 30 02 Fax 96 289 42 32 CIF P-4603700-H

1.- Pel Sr. Joaquin Barber Peiró se sol·licita el dia 27 de novembre de 2019 llicencia per
a construir una tanca metàl·lica en la parcel·la 67 del polígon 3, del terme municipal de
l’Alqueria de la Comtessa.
2.- El dia 27 de desembre de 2019 pel Sr. Enginyer Tècnic Agrícola Municipal s’emet
informe favorable el tenor literal del qual es el següent:

M2

Element
Tanca metàl·lica de 2’00
m de alçada

Ud

Porta d’accés a la
parcel·la
TOTAL

Preu €/ud
10,00
2

Quantitat

Total Parcial

1.160’0

11.600,00

200

400,00
12.000,00 €

El pressupost de les obres a realitzar es de 12.000,00 €, calculat segons
l’ordenança fiscal aprovada definitivament el 16 –XII-2011.
Pla General d’Ordenació Urbana de L’Alqueria de la Comtessa, aprovat
definitivament el 25 de setembre de 2003.
Classificació del Sol objecte de les obres:
“SOL NO URBANITZABLE, DE ESPECIAL PROTECCION - AGRICOLA” .
Norma 28. Paràmetres i condicions general pera l’execució de les obres
Apartado 5. El cerramiento de fincas rústicas será optativo. Si se realiza -voluntariamente o por orden de
ejecución dictada por la Administración Municipal- cumplirán las siguientes condiciones:
Altura mínima 2,00 m.
Altura máxima 3,00 m.
Separación a lindes: Respetarán las servidumbres establecidas.
Separación a caminos:
Categoría
Ancho
Separación de cierres desde eje del
canino

Número: 2020-0003 Data: 25/02/2020

Ud
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Afer: Sol·licitud de llicencia d’obres menors.
Peticionari: JOAQUIN BARBER PEIRO.
Reg Entrada: 2208 de 27-11-2019
Contractista:
Objecte: Permís d’obra menor per “ construir una tanca metílica de les
parcel·les agrícoles”.
Situació i emplaçament: Polígon nº 3, parcel·la nº 67, del Terme Municipal de
L’Alqueria de la Comtessa.
Consistents en:
 Tanca metàl·lica perímetre de la parcel·la de longitud total de
580 m lineals i 2’0 m de alçada sobre tacos de formigó, fent un
total de 1.160 m2. i 2 portes d’accés

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

“INFORME

AJUNTAMENT DE L’ ALQUERÍA DE LA COMTESSA (VALENCIA)
C/Nou, núm 4 DP 46715

Telf. 96 289 30 02 Fax 96 289 42 32 CIF P-4603700-H

1ª
5,5 m
4’50 m
La valla se adecuará en todo caso, al entorno en que se sitúe

Informa:

SEGON.- Aprovar la liquidació de la taxa i l’impost proposada pels serveis Tècnics
municipals i que ascendeix a la quantitat de 480,00 euros el desglossament del qual es el
següent:
Impost s/ construccions, instal·lacions i obres:
3,0 0 % del P.E.M s/12.000,00 euros…………………………..…360,00 euros
Taxa per llicencia d’obres:
1,00 % del P.E.M. s/12.000,00 euros (mínim 6,01 €)…......……...120,00 euros
TOTAL……………………………………………………............480,00 euros
TERCER.- Notificar el present acord als interessats amb expressió dels recursos que
els assistisquen.

L’Alcalde
Salvador Femenía Peiró
DOCUMENT SIGNAT ELECTÒNICAMENT”
5. APROVACIÓ BASES QUE HAN DE REGIR LA CONVOCATÒRIA I EL
PROCÉS DE SELECCIÓ PER A UNA PLAÇA D’AGENT DE POLICIA LOCAL
MITJANÇANT UN SISTEMA D’ACCÉS DE TORN LLIURE I PEL PROCEDIMENT
DE SELECCIÓ D’OPOSICIÓ, VACANT EN LA PLANTILLA DE PERSONAL
FUNCIONARI D’AQUEST AJUNTAMENT.
Vista la Proposta d’acord de data 27/01/2020.

Número: 2020-0003 Data: 25/02/2020

PRIMER.- Concedir al Sr. Joaquin Barber Peiró llicencia per a construir una tanca
metàl·lica en la parcel·la 67 del polígon 3, del terme municipal de l’Alqueria de la
Comtessa.
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Examinada la documentació que l’acompanya, s’eleva a la Junta de Govern Local, la
següent PROPOSTA D’ACORD

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Examinada la sol·licitud formulada s’emet informe FAVORABLE, per ésser
compatibles les obres sol·licitades amb la normativa urbanística vigent, aquesta
llicencia estarà condicionada al compliment de la norma 28 de PGOU, es a dir
la tanca respectarà les servidumbres de pas i s’ha de posar retirada a del camí
a 4’5 m del centre del camí. “

AJUNTAMENT DE L’ ALQUERÍA DE LA COMTESSA (VALENCIA)
C/Nou, núm 4 DP 46715

Telf. 96 289 30 02 Fax 96 289 42 32 CIF P-4603700-H

En conseqüència amb l'anterior, i sotmès l'assumpte a votació, la JUNTA DE
GOVERN LOCAL, per UNANIMITAT dels seus membres, ACORDA: aprovar la proposta
d’acord que es transcriu a continuació

Vist que la competència aprovació de les BASES QUE HAN DE REGIR LA
CONVOCATÒRIA I EL PROCÉS DE SELECCIÓ PER A UNA PLAÇA D’AGENT
DE POLICIA LOCAL MITJANÇANT UN SISTEMA DÁCCÉS DE TORN LLIURE I
PEL PROCEDIMENT DE SELECCIÓ D’OPOSICIÓ, VACANT EN LA PLANTILLA
DE PERSONAL FUNCIONARI D’AQUEST AJUNTAMENT recau en la Junta de
Govern Local.
Considerant el que s’ha exposat anteriorment es proposa a la Junta de Govern Local
l'adopció del següent ACORD:
PRIMER.- Aprovar les bases i la convocatòria per a l'adjudicació per l'Ajuntament de
UNA PLAÇA D’AGENT DE POLICIA LOCAL MITJANÇANT UN SISTEMA
DÁCCÉS DE TORN LLIURE I PEL PROCEDIMENT DE SELECCIÓ D’OPOSICIÓ
l'Alqueria de la Comtessa en els termes següents:
“BASES QUE HAN DE REGIR LA CONVOCATÒRIA I EL PROCÉS DE
SELECCIÓ PER A UNA PLAÇA D’AGENT DE POLICIA LOCAL
MITJANÇANT UN SISTEMA DÁCCÉS DE TORN LLIURE I PEL
PROCEDIMENT DE SELECCIÓ D’OPOSICIÓ, VACANT EN LA PLANTILLA
DE PERSONAL FUNCIONARI D’AQUEST AJUNTAMENT
PRIMERA. OBJECTE DE LA CONVOCATÒRIA
És objecte de les presents bases la provisió en propietat de la plaça que s'inclou
en l'Oferta Pública d'Ocupació corresponent a l'exercici de l'any 2019, aprovada per
Resolució d'Alcaldia de data 10 de maig de 2019 i publicada en el Butlletí Oficial de la
Província núm. 96 de data 21 de maig de 2019, que les seues característiques són:

Número: 2020-0003 Data: 25/02/2020

Resultant que la corporació local de l’Alqueria de la Comtessa té previst per a l'any
2020 cobrir una plaça d’agent de policia local vacant en la plantilla de personal.
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BASES QUE HAN DE REGIR LA CONVOCATÒRIA I EL PROCÉS DE
SELECCIÓ PER A UNA PLAÇA D’AGENT DE POLICIA LOCAL
MITJANÇANT UN SISTEMA DÁCCÉS DE TORN LLIURE I PEL
PROCEDIMENT DE SELECCIÓ D’OPOSICIÓ, VACANT EN LA PLANTILLA
DE PERSONAL FUNCIONARI D’AQUEST AJUNTAMENT

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

“PROPOSTA D’ALCALDIA

AJUNTAMENT DE L’ ALQUERÍA DE LA COMTESSA (VALENCIA)

C

Subgrup

C1

Escala

Bàsica

Categoria

Agent

Classe

Policia

Núm. de vacants

1

Sistema de selecció

Oposició

SEGONA. REQUISITS DELS ASPIRANTS
Per a poder participar en el procés selectiu, serà requisit:
— Tenir la titulació exigida per a l'accés : Títol de Batxiller o equivalent.
— Amb el recent Decret 153/2019 s’estableix com a requisit per poder
participar en el procés haver superat la fase prèvia, convocada per l'IVASPE i el curs de
capacitació.
No obstant això, el curs no s’ha implementat i per tant, tal com s'arreplega en la D.T.3a,
mentre no s'implemente la fase prèvia i el curs de capacitació previstos en els articles 5
a 11 d'aquest decret, entre els requisits d'accés a l'escala bàsica categoria d'agent
s'exigirà l'altura mínima contemplada en l'article 6, i el curs selectiu es realitzarà
conforme a allò que s'ha fixat en l'article 10.1 del Decret 88/2001, de 24 d'abril, del
Govern valencià, pel qual s'estableixen les bases i els criteris generals uniformes per a la
selecció, promoció i mobilitat de totes les escales i categories de les policies locals i
auxiliars de policia local de la Comunitat Valenciana.
Per a l'accés per torn lliure a la categoria d'agent de policia local, els aspirants
hauran de reunir els següents requisits, referits al dia en què finalitze el termini
d'admissió de sol·licituds:
a) Tenir la nacionalitat espanyola.
b) No trobar-se inhabilitat o inhabilitada per a l'acompliment de funcions
públiques per sentència ferma ni estar separat del servei de cap administració pública
mitjançant expedient disciplinari.
c) Mancar d'antecedents penals.
d) Estar en possessió del títol de Batxiller o, si escau, de la titulació equivalent,
d'acord amb la legislació bàsica de l'Estat, o complides les condicions per a obtenir-ho,
en la data que finalitze el termini de presentació d'instàncies.
e) Tenir almenys divuit anys d'edat i no excedir, si escau, de l'edat màxima de
jubilació forçosa.
f) Comprometre's, mitjançant declaració jurada, a portar armes de foc i, si cal, a
utilitzar-les.
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Grup
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ACTA DE JUNTA DE GOVERN

C/Nou, núm 4 DP 46715
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Per a ser admeses i, si escau, prendre part en les proves selectives corresponents,
les persones aspirants presentaran una declaració responsable en la qual manifesten que
reuneixen tots i cadascun dels requisits exigits, referits sempre a la data d'expiració del
termini de presentació de sol·licituds, havent d'acreditar-los posteriorment, en el cas de
què anaren seleccionades.
Així mateix, s’adjuntarà per l’aspirant la instancia justificant el pagament dels
drets d’examen. Els drets d’exàmens seran de 40 euros, de conformitat amb el previst en
l’Ordenança Fiscal reguladora de la taxa per dret d’examen i s’ingressaran en el compte
corrent de CAIXA POPULAR ES27-3159-0043-0716-6426-4924. Els citats drets
d’examen sols seran retornats als qui no siguen admesos al procediment selectiu, per
falta d’algun dels requisits exigits per prendre part en aquest.
QUARTA. ADMISSIÓ D’ASPIRANTS
Expirat el termini de presentació d'instàncies, l'Alcaldia dictarà resolució,
declarant aprovada la llista provisional d'admesos i exclosos. En dita resolució, que es
publicarà en el Butlletí Oficial de la Província , en el Tauler d’Anuncis de la Corporació
i
en
la
seu
electrònica
d'aquest
Ajuntament
https://lalqueriadelacomtessa.sedelectronica.es/ , s'assenyalarà un termini de deu dies
hàbils per a formular reclamacions o esmena de defectes que hagen motivat l’exclusió.
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Les sol·licituds (Annex I), requerint prendre part en les corresponents proves
d'accés en les quals els aspirants faran constar que reuneixen les condicions exigides en
les presents bases generals per a la plaça que s'opte, es dirigiran al Sr. Alcalde-President
de l'Ajuntament i es presentaran en el Registre General d’Entrada d'aquest Ajuntament,
Registre Electrònic o en la forma prevista en l'article 16 de la Llei 39/2015, d'1
d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.
El termini per a la presentació d’instàncies serà de 20 dies hàbils comptats a
partir de l'endemà al de la publicació de l'anunci de la convocatòria en el Diari Oficial
de la Generalitat Valenciana en virtut de l’article 14 del Decret3/2017, de 13 de gener,
del Consell, pel qual s’aprova el Reglament de selecció, provisió de llocs de treball i
mobilitat del personal de la funció pública valenciana.
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TERCERA. FORMA I TERMINI DE PRESENTACIÓ D’INSTÀNCIES

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

g) Estar en possessió dels permisos de conducció de les classes B i A2, regulats
en el Reglament General de Conductors (Reial decret 818/2009, de 8 de maig).
h) No patir malaltia o defecte físic algun que impedisca l'acompliment de les
funcions, d'acord amb els quadres d'exclusions mèdiques establits mitjançant disposició
reglamentària del titular del departament del Consell amb competència en matèria de
seguretat. En cap cas, dits quadres d'exclusions mèdiques podran suposar discriminació
de les persones amb diabetis, VIH ni qualsevols altra malaltia immunològica no
asimptomàtica, sempre que dites malalties no impossibiliten l'exercici del lloc de treball.
i) Tenir una alçada mínima d’1.65 metres els homes i 1.58 metres les dones.

AJUNTAMENT DE L’ ALQUERÍA DE LA COMTESSA (VALENCIA)
C/Nou, núm 4 DP 46715

Telf. 96 289 30 02 Fax 96 289 42 32 CIF P-4603700-H

Les al·legacions presentades seran resoltes en el termini de 30 dies des de la
finalització del termini per a presentació. Transcorregut dit termini sense que s'haguera
dictat resolució alguna, les al·legacions s'entendran desestimades.

Transcorregut el termini d'esmena i vistes les al·legacions presentades, per
l'Alcaldia s'aprovarà la llista definitiva d'aspirants admesos i exclosos, que, igualment
serà objecte de publicació en el Butlletí Oficial de la Província i en la seu electrònica de
l'Ajuntament. Dita publicació servirà de notificació a efectes d’impugnacions i recursos.
En aquesta resolució s'indicarà la data, lloc i hora de començament del primer
exercici, que tindrà lloc en un termini no inferior a quinze dies hàbils, així com l'ordre
de crida de les persones aspirants, segons el resultat del sorteig públic que determinarà,
l'ordre alfabètic d'actuació de les persones aspirants en cadascuna de les proves
selectives d'ingrés que se celebren durant l'any.
En el cas que no es presenten reclamacions, la llista provisional d'aspirants
admesos i exclosos, s'entendrà elevada a definitiva sense necessitat de nova publicació.
Contra la resolució aprovatòria de la llista definitiva podran els interessats
interposar recurs potestatiu de reposició o ser impugnat directament davant l'ordre
jurisdiccional contenciós-administratiu, previst en l'article 123 de la Llei 39/2015, d'1
d'octubre del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.
Els errors de fet podran esmenar-se en qualsevol moment d'ofici o a instàncies
dels interessats.
CINQUENA. TRIBUNAL QUALIFICADOR
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No serà corregible, per afectar el contingut essencial de la pròpia sol·licitud del
sistema selectiu, al termini de caducitat o a la manca d'actuacions essencials:
-No fer constar que es reuneixen tots i cadascun dels requisits de capacitat
exigits en les bases.
-Presentar la sol·licitud de forma extemporània, ja siga abans o després del
termini corresponent.
-La falta de pagament dels drets d'examen o el pagament parcial d'aquests
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Seran corregibles els errors de fet assenyalats en l'article 69 de la Llei 39/2015,
d'1 d'octubre, com són les dades personals del/a interessat/a, lloc assenyalat a l'efecte de
notificacions, data, signatura o òrgan al qual es dirigeix.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Per a ser admès en les proves selectives, serà suficient que les persones aspirants
declaren en les seues instàncies que reuneixen totes i cadascuna de les condicions
exigides en aquestes bases referides a la data de finalització del termini de presentació
d'instàncies, que hagen abonat els drets d'examen i que es comprometen a prestar els
preceptius juraments o promeses.

AJUNTAMENT DE L’ ALQUERÍA DE LA COMTESSA (VALENCIA)
C/Nou, núm 4 DP 46715

Telf. 96 289 30 02 Fax 96 289 42 32 CIF P-4603700-H

En la mateixa resolució en la que s’aprove la llista definitiva d’aspirants admesos i
exclosos, es fixarà la composició de l’òrgan tècnic de selecció, així com el lloc, data i
hora de celebració del primer exercici de la fase d’oposició.

a

Ser personal funcionari de carrera, de qualsevol cos de la policia local de la
Comunitat Valenciana, estar en possessió de la titulació universitària de grau o
llicenciatura o de tècnic superior en formació professional, i tindre una
antiguitat d’almenys tres anys.

b

Posseir la mateixa o superior categoria professional que la de la plaça que es
convoca.

Es podrà nomenar com a membres de l’òrgan tècnic de selecció funcionaris
d'altres administracions d'acord amb el principi de col·laboració i cooperació
interadministrativa atesa la professionalitat del lloc que es pretén cobrir, de conformitat
amb l'article 99 del RD Legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre.
Tots els membres seran designats amb els seus respectius suplents. Podran
nomenar-se assessors de l’òrgan tècnic de selecció per a les proves en què així es
determine, especialment per a les psicotècniques, mèdiques, d'aptitud física i de
coneixement del valencià. El seu nomenament haurà de fer-se públic juntament amb el
de l’òrgan de selecció.
La composició de l’òrgan tècnic de selecció s'ajustarà al que s'estableix en
l'article 60 del Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text
refós de la Llei de l'Estatut de l'Empleat públic, atesos els principis d'imparcialitat,

Número: 2020-0003 Data: 25/02/2020

De conformitat amb l’establert en l’article 34.5 del decret 153/2019, de 12 de
juliol del Consell, d’establiment de les bases i criteris generals per a la selecció, promoció
i mobilitat del personal de les escales i categories dels cossos de la policia local de la
Comunitat Valenciana, per poder ser nomenats membres dels òrgans tècnics de selecció,
les persones components dels mateixos que siguen membres dels cossos de policia local,
deuran reunir els següents requisits:
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1. President/a: .Qui exercisca la prefectura del cos de policia local convocant o de
qualsevol altre cos de policia local de la Comunitat Valenciana.
2. Secretari/a: Qui exercisca la de la Corporació o persona en qui delegue.
3. Vocals:
1. Dos vocals a proposta de la Agència Valenciana de Seguretat i Resposta a les
emergències.
2. Un vocal pertanyent a qualsevol cos de policia local de la Comunitat
Valenciana

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

L’òrgan tècnic de selecció estarà integrat per cinc components nomenats pel titular
de l’alcaldia de conformitat amb l’establert en l’article 34 del decret 153/2019, de 12 de
juliol del Consell, d’establiment de les bases i criteris generals per a la selecció, promoció
i mobilitat del personal de les escales i categories dels cossos de la policia local de la
Comunitat Valenciana:

AJUNTAMENT DE L’ ALQUERÍA DE LA COMTESSA (VALENCIA)
C/Nou, núm 4 DP 46715

Telf. 96 289 30 02 Fax 96 289 42 32 CIF P-4603700-H

professionalitat, especialitat, en funció de la disponibilitat de recursos, i es tendirà, així
mateix, a la paritat entre home i dona. L’òrgan tècnic de selecció tindrà la consideració
d'òrgan col·legiat de l'Administració i, com a tal, estarà subjecte a les normes
contingudes en la Llei40/2015, d'1 d'octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic.

SISENA. PROVES SELECTIVES
L’oposició consistirà en la superació, amb caràcter obligatori i eliminatori, de les
següents proves per aquest ordre:
Primer exercici: prova de mesurament d’alçada
La qualificació d’aquesta prova serà apte o no apte.
Aquest exercici i el següent es celebraran en unitat d’acte, podent realitzar el segon si es
supera el primer d’ells.
Segon exercici. Proves d'aptitud física
Amb caràcter previ a la realització de esta prova els aspirants deuran aportar, a
risc de quedar perduts el dret a la realització de les proves: un certificat mèdic oficial en
el qual es faça constar expressament la seua capacitat per a concórrer a les proves
físiques exigides per a l’accés a la categoria d’Agent, així com que no es troben
impedits o incapacitats per a l’accés a la funció pública, de conformitat amb l’Ordre de
23 de novembre de 2005. La presentació d’aquest document es de caràcter obligatori,
així doncs la falta d’aportació del mateix impedirà a l’aspirant realitzar les proves
físiques. Aquests certificats, que s'aportaran el mateix dia de realització de la prova
davant el Tribunal de selecció, haurà de tindre una antiguitat màxima de 3 mesos al dia
de la realització de les proves físiques, no admetent-se certificats de data anterior.
Consistirà en superar d’aptitud física que pose de manifest la capacitat per a
l'acompliment del lloc de treball i el contingut del qual i marques mínimes seran
almenys, les recollides en l’Annex I de l’Ordre de 23 de novembre de 2005:
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Les actuacions de l’òrgan tècnic de selecció poden ser recorregudes en alçada
davant l'Alcaldia, en el termini d'un mes a contar des que aquestes es van fer públiques,
d'acord amb l'article 112 i 121 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre del Procediment
Administratiu Comú.
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Els/as membres de l’òrgan tècnic de selecció hauran d'abstindre's d'intervindre,
notificant-lo a l'autoritat convocant, i els/as aspirants podran recusar-los/as quan
concórreguen les circumstàncies previstes en l'article 23 i n24 de la vigent Llei 40/2015,
d'1 d'octubre , de Règim Jurídic del Sector Públic, o quan hagueren fet tasques de
preparació d'aspirants en els cinc anys anteriors a la publicació de la convocatòria.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

L’òrgan tècnic de selecció que actue en aquestes proves tindrà la categoria
segona de les recollides en l'article 30.1.b) del Reial decret 462/2002, de 24 de maig,
sobre indemnitzacions per raó del servei.

AJUNTAMENT DE L’ ALQUERÍA DE LA COMTESSA (VALENCIA)
C/Nou, núm 4 DP 46715
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La qualificació d'aquest exercici serà d'apte o no apte.
Consistirà en la realització de dos exercicis de test de personalitat:
1. Un dirigit a avaluar trets de la personalitat general, així com indicadors de
desajustament o inadaptació de la persona aspirant.
2. Un altre dirigit al mesurament de les conductes relacionades amb l'activitat
laboral.
Tots dos exercicis hauran d'estar relacionats directament amb el perfil del lloc de treball
convocat i podran ser utilitzats instrumentalment en proves posteriors del procés
selectiu.
La superació d'aquestes proves en els municipis de la comunitat Valenciana, tindrà una
validesa d'una any des de la realització, i eximirà durant aqueix període a l'aspirant
tornar a realitzar-les.
L'acreditació de la realització de la prova psicotècnica, correspon exclusivament als
aspirants i haurà de presentar-se abans de la data fixada per a aquesta.
Correspon al tribunal valorar la correcta acreditació de la realització de la prova.
Quart exercici: exercici escrit
Consistirà en preguntes amb respostes alternatives sobre els programes o temaris
que s'establisquen per a la categoria d'agent.
Consistirà a contestar correctament per escrit, un qüestionari de 75 preguntes
tipus test amb quatre respostes alternatives, una d'elles certa, penalitzant les respostes
errònies amb un terç del valor de cada resposta encertada. Les preguntas sense resposta
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Tercer exercici: prova psicotècnica
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La qualificació d'aquest exercici serà d'apte o no apte, havent de superar com a
mínim quatre de les proves per a ser declarat apte.
La valoració de les proves d'aptitud física en les proves de salt es realitzarà
mesurant la distància efectiva.
La superació de les proves físiques per a l'accés a la categoria d'agent, tindrà una
validesa de quatre anys des de la seua realització, fins al dia de finalització del termini
de presentació de les instàncies, amb independència de l'edat de la persona aspirant,
quedant exempts de realitzar-la aquelles que, en aquest període, l'hagen superada.
La Corporació declina tota responsabilitat que es derive dels accidents que es
pogueren produir com a conseqüència d’aquest exercici.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

1. Trepa de corda amb presa de peus: homes 4 metres, dones 3 metres.
2. Salt de longitud amb carrera: homes 4 metres, dones 3,80 metres.
3. Salt d’altura: homes 1,10 metres, dones 1 metre
4. Carrera de velocitat en 60 metres: homes 10 segons, dones 12 segons
5. Carrera de resistència en 1000 metres: homes 4 minuts, dones 4 minuts 10 segons
6. Natació en 50 metres: homes 57 segons, dones 1 minut

AJUNTAMENT DE L’ ALQUERÍA DE LA COMTESSA (VALENCIA)
C/Nou, núm 4 DP 46715

Telf. 96 289 30 02 Fax 96 289 42 32 CIF P-4603700-H

no penalitzaràn. El temps màxim es de 1 hora i 30 minuts.
Les preguntes versaran sobre els temes relacionats en els grups I a IV, ambdós
inclusives, del temari que síndica en el Annex III d’aquestes bases.
La qualificació d'aquest exercici serà de 0 a 10 punts, havent d'obtenir-se una
qualificació de 5 punts per a superar aquest.
Els qüestionaris que es proposen contindran cinc preguntes addicionals tipus
test, les quals substituiran per la seua ordre, correlativament, aquelles preguntes que, si
escau, siguen objecte d'anul·lació amb posterioritat a l'inici de l’exercici.

Serà obligatori, però no eliminatori.
L'acreditació dels coneixements de valencià per les persones que hagen superat
les proves selectives, haurà de realitzar-se mitjançant certificat expedit o homologat per
la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià.
El nivell exigible es determina en funció del grup o subgrup al qual accedisca la
persona que ha superat les proves selectives corresponents.
a) Grau Superior: 4 punts
b) Grau Mitjà: 2 punts
c) Grau Elemental: 1 punt
Els qui no puguen acreditar coneixements de valencià, conforme a l'indicat,
hauran de realitzar l'exercici específic consistent en traduir del valencià al castellà i del
castellà al valencià, un text proposat pel tribunal, en un temps màxim de 30 minuts. Els
texts s’extrauran de un diari publicat el mateix dia de la prova.
Aquest exercici es qualificarà de 0 a 4 punts, a raó de 2 punts com a màxim per
cadascuna de les transcripcions.
Setè exercici: reconeixement mèdic
Obligatori i eliminatori. La qualificació d’aquet exercici serà d’apte o no apte.
Consistirà en superar un reconeixement mèdic, d’acord amb les exclusions
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Sisè exercici: exercici sobre el coneixement del valencià
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Consistirà en la realització d'un exercici escrit, amb una durada màxima d'una
hora, que fixarà l'òrgan tècnic de selecció abans de la realització d'aquest, que versarà
sobre el desenvolupament d'un supòsit policial sobre les activitats, funcions i serveis
propis de l'escala bàsica, categoria d'agent, així com, si escau, sobre la redacció de
documents policials. Es valorarà la claredat i l'exposició de quantes actuacions i
mesures hagen d'adoptar-se en relació amb el supòsit plantejat. Es podrà acompanyar o
fixar sobre plànol que aporte el tribunal les actuacions policials.
La qualificació d'aquest exercici serà de 0 a 10 punts, havent d'obtenir-se un
mínim de 5 punts per a superar aquest.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Cinquè exercici: exercici pràctic

AJUNTAMENT DE L’ ALQUERÍA DE LA COMTESSA (VALENCIA)
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Les proves de l’oposició començaran desprès de la publicació de la relació
definitiva d’admesos i exclosos, assenyalant-se en el mateix anunci el dia, l’hora i el
lloc de celebració del primer exercici així com la composició del Tribunal.
L’exposició pública de l’anunci del segon i successius exercicis de l’oposició, ho
efectuarà el tribunal en la seu electrònica.
Els aspirants seran convocats per una única crida. Els aspirants perdran el dret a
participar en aquest exercici i en els successius quan es personen en els llocs de
celebració quan ja s'hagen iniciat les proves o per la inassistència a aquestes. No obstant
això, en els supòsits de casos fortuïts o de força major que hagen impedit la presentació
dels aspirants en el moment previst, sempre que estiguen degudament justificats, el
Tribunal podrà apreciar les causes al·legades i admetre a l'aspirant, sempre que les
mateixes no hagen finalitzat i aquesta admissió no menyscabe el principi d'igualtat amb
la resta del personal.
Les successives trucades i convocatòries, i, en definitiva qualsevol decisió que
adopte el tribunal de selecció i que haja de conèixer el personal aspirant fins a la
finalització de les proves selectives i la fase de concurs, s'exposarà en el tauler d'edictesseu electrònica- de l'ajuntament o en el lloc que s'assenyale en l'últim anunci,
entenent-se com a notificació amb caràcter general.
L’ordre d’actuació de les persones aspirants s’iniciarà alfabèticament per la
primera d’aquelles el cognom de la qual comence per la lletra “B”, segons disposa la
resolució de Consellería de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i
Llibertats Públiques de 10 d’abril de 2017.
El Tribunal, excepte raons que justifiquen el contrari o quan per la naturalesa de
les proves no siga possible, adoptarà les mesures necessàries per a garantir que els
exercicis siguen corregits sense conèixer la identitat de l'aspirant.
Els aspirants hauran d'observar en tot moment les instruccions dels membres del
tribunal o del personal ajudant, col·laborador o assessor durant la realització de les
proves, per a l'adequat desenvolupament d'aquestes. Qualsevol alteració en el
desenvolupament normal de les proves per part d'un aspirant, quedarà reflectit en l'acta
corresponent, encara que aqueix aspirant podrà continuar realitzant l'exercici amb
caràcter condicional fins que el tribunal resolga sobre l'incident
El Tribunal podrà requerir als aspirants en qualsevol moment al fet que acrediten
la seua personalitat, a la fi de la qual hauran d'anar proveïts del Document Nacional
d'Identitat.
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SETENA. COMENÇAMEMT I DESENVOLUPAMENT DE LES PROVES

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

regulades en l’Annex II punt A de l’Ordre de 23 de novembre de 2005 de la Conselleria
de Justícia, Interior i Administracions Públiques, per la 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 , remissió que efectua
l’article 12 apartat i) del decret 153/2019, de 12 de juliol, del Consell, d’establiment de
les bases i criteris generals per a la selecció, promoció i mobilitat del personal de les
escales i categories dels cossos de la policia local de la Comunitat Valenciana.

AJUNTAMENT DE L’ ALQUERÍA DE LA COMTESSA (VALENCIA)
C/Nou, núm 4 DP 46715

Telf. 96 289 30 02 Fax 96 289 42 32 CIF P-4603700-H

Els aspirants proposats pel Tribunal hauran d'aportar davant la Corporació, en el
termini de 20 dies hàbils, des que es faça publica la relació d'aspirants aprovats, els
documents acreditatius de les condicions de capacitat i requisits exigits en les presents
bases:
- Certificat de naixement expedit pel Registre Civil corresponent o fotocòpia del
DNI degudament compulsada.
- Original o fotocòpia compulsada del títol acadèmic
- Declaració de no haver sigut separat mitjançant expedient disciplinari en
qualsevol administració o ocupació pública, així com de no trobar-se inhabilitat
penalment per a l'exercici de funcions públiques.
- Certificat d'antecedents penals amb el qual es justifique mancar d'antecedents
penals per delictes dolosos o tindre'ls cancel·lats.
- Fotocòpia compulsada dels permisos de conducció de les classes Ai B.
- Declaració jurada de compromís a portar armes de foc i, si cal, a utilitzar-les.
Els aspirants aprovats que tingueren la condició de funcionari de carrera
quedaran exempts de justificar documentalment les condicions generals que ja hagueren
sigut acreditades per a obtindre el seu anterior nomenament. En tot cas, hauran de
presentar la declaració jurada de compromís a portar armes de foc, i si cal, a utilitzar-les
i original o copia compulsada del seu nomenament com a funcionari.
DESENA. CURS SELECTIU
Els aspirants que superen les proves selectives, prèvia la presentació de la
documentació exigida en les bases de la convocatòria, hauran de superar en l'Institut
Valencià de Seguretat Pública i Emergències un curs de caràcter selectiu de contingut
teòric pràctic.
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NOVENA. PRESENTACIÓ DE DOCUMENTS
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Finalitzades les proves selectives, el Tribunal farà públiques en la web de
l’Ajuntament de l’Alqueria de la Comtessa i en el Tauler d’Anuncis la relació
d’aspirants aprovats, en número no superior al de places convocades.
Quan algun aspirant aprovat renunciara a continuar el procés de selecció, és a dir
exclòs del mateix per mancar d’algun dels requisits exigits, no presentar la
documentació, o per falsedat d’aquesta, o per no superar el curs selectiu, s’anul·laran les
actuacions respecte d’aquests i el Tribunal podrà proposar la inclusió en la llista
d’admesos del mateix número que el d’exclosos per les anteriors causes.
El Tribunal formularà proposta a la Corporació dels aspirants que, havent
superat el procés selectiu, i prèvia la presentació de la documentació exigida en les
presents bases, hagen d'incorporar-se a l’IVASPE, per a seguir un curs de formació
teòric-pràctic de caràcter selectiu.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

HUITENA. RELACIÓ D’APROVATS

AJUNTAMENT DE L’ ALQUERÍA DE LA COMTESSA (VALENCIA)

ONZENA. NOMENAMENT
Finalitzat el curs teoricopràctic, l'IVASPE comunicarà a l'Alcaldia de
l'Ajuntament la relació d'aspirants que ho hagen superat, amb indicació de la
qualificació obtinguda, a l'efecte del seu nomenament com a funcionaris de carrera.
El nomenament s'efectuarà en el termini de quinze dies comptats des de la
comunicació de l'IVASPE i l’aspirant deurà prendre possessió del càrrec en el termini
màxim de 30 dies des de el següent al de la notificació del nomenament.
DOTZENA. INCIDÈNCIES
El Tribunal podrà resoldre dubtes que es presenten, interpretar aquestes bases i
prendre els acords necessaris per al bon ordre del procés selectiu.
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En cada convocatòria, els aspirants que no superaren el curs de selecció i
formació podran incorporar-se al curs immediatament posterior. De no superar este
segon curs, quedaran definitivament decaiguts en el seu dret a participar en el procés de
selecció instat.
Els que no pogueren realitzar el curs selectiu per qualsevol causa de força major,
degudament justificada i apreciada per l'administració, ho efectuaran, de no persistir tals
circumstàncies, en la convocatòria immediata posterior.
Aquells aspirants que hagueren realitzat amb anterioritat el curs selectiu per a
l'accés a la mateixa escala de la Policia Local en els municipis de la Comunitat
Valenciana quedaran exempts de realitzar-ho, mitjançant Una Resolució del director
general competent en matèria de Policia, a proposta de la Direcció de l'Institut Valencià
de Seguretat Pública, si no hagueren transcorregut més de quatre anys des de la data de
realització i superació del mateix i no s'haguera alterat substancialment el seu contingut.
El curs selectiu constarà de dos fases: una, de formació i selecció en l'Institut
Valencià de Seguretat Pública, amb una duració de 700 hores lectives; una altra, de
pràctiques, que es realitzaran en l'Ajuntament del Real de Gandia, amb una duració de
dos mesos.
La qualificació del curs, tant del període teoricopràctic com de les pràctiques,
correspondrà a l'Institut Valencià de Seguretat Pública, i la seua valoració es realitzarà
amb base a criteris objectius, que tindran en compte, entre altres, els punts següents:
assimilació dels coneixements impartits, responsabilitat, dedicació, actituds enfront del
professorat i resta d'alumnes, i quants aspectes de l'actuació de l'aspirant siguen
necessaris per a valorar la seua capacitat per a una adequada prestació de les funcions
atribuïdes al lloc.
Durant la realització del curs teoricopràctic els aspirants seran anomenats
funcionaris en pràctiques de les respectives corporacions, els serà reconegut este temps
de servicis en cas que resulten anomenats en propietat, tal com es refereix en el Reial
Decret 1.461/1982, de 25 de juny.
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VINCULACIÓ,

MODIFICACIÓ

I

La present convocatòria i quants actes administratius es deriven d'ella i de
l'actuació del Tribunal podran ser impugnats, en els casos i en la forma establerts en la
Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les
Administracions Públiques, i en la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la
Jurisdicció Contenciosa-Administrativa.
Les bases i normes vinculen l'administració als tribunals de selecció de les
distintes convocatòries i als que participen.
En qualsevol moment, sempre abans de l'aprovació de la llista provisional
d'admesos, l’alcaldia - presidència podrà modificar o deixar sense efecte les bases per
mitjà de l'adopció de la corresponent resolució, que serà publicada en la forma oportuna.
Les presents Bases es publicaran en el Butlletí Oficial de la Província, extracte
de les mateixes en el Diari Oficial de la Generalitat, publicant-se anunci de la
convocatòria en el Butlletí Oficial de l’Estat.
CATORZENA. LEGISLACIÓ APLICABLE
En tot el no establert en les presents bases, és d'aplicació, amb caràcter general, la qual
cosa es disposa en les normes següents:
- 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.
- Llei 7/85, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local.
- Reial Decret Legislatiu 781/86, de 18 d'abril, pel qual s'aprova el Text Refós
de les Disposicions Legals vigents en matèria de Règim Local.
- Reial Decret 896/91, de 7 de juny, pel qual s’estableixen les regles bàsiques i
els programes mínims a què ha d'ajustar-se el procediment de selecció dels
funcionaris d'administració local.
- Llei 10/2010, de 9 de juliol, de la Generalitat, d'Ordenació i Gestió de la
Funció Pública Valenciana.
- Decret 3/2017, de 13 de gener, del Consell, pel qual s'aprova el Reglament de
selecció, provisió de llocs de treball i mobilitat del personal de la funció pública
- Reial Decret 364/1995, de 10 de març, que aprova el Reglament General
d'ingrés del Personal al Servici de l'Administració General de l'Estat i de Provisió de
Llocs de Treball i Promoció Professional dels Funcionaris Civils de l'Administració
de l'Estat
- Reial Decret 462/2002, de 24 de maig, sobre indemnitzacions per raó del
servici.
- Llei 17/2017, de 13 de desembre, de la Generalitat Valenciana, de
Coordinació de Policies Locals de la Comunitat Valenciana i normes de
desplegament.
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TRETZENA.
PUBLICACIÓ
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ANNEX. TEMARI
Categoria d’agent:
Grup I: 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. La Ratificació.
Tema 3. Les Corts Generals: les Càmeres. 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 la garantia. El Tribunal Constitucional i el Defensor del Poble. La suspensió
dels drets i llibertats.
Tema 6. L'Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana. La Generalitat
Valenciana. Les Corts. El Govern o Consell. Les Competències. Administració de
Justícia.
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disposició transitòria primera de la Llei 17/2017, de 13 de desembre, de la
Generalitat, de coordinació de policies locals de la Comunitat Valenciana .
- Decret 153/2019 de 12 de juliol del Consell, d’establiment de les bases i
criteris generals per a la selecció, promoció i mobilitat del personal de les escales i
categories dels cossos de la policia local de la Comunitat Valenciana.
- Orde de 23 de novembre de 2005, de la Conselleria de Justícia, Interior i
Administracions Públiques, per la qual s’estableixen els criteris mínims per la
selecció dels policies locals de la Comunitat Valenciana en les proves físiques,
psicotècniques i de reconeixement mèdic.
- Restants disposicions normatives que resulten aplicables sobre la matèria y/o
aquelles que substituïsquen o desenrotllen les normes abans assenyalades.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

- Decret 180/2018, de 5 d'octubre, del Consell, pel qual es desenrotlla la
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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 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 Comissió de
Govern. 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 perduda 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 Bàndols
d'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 estatutàries comunes. 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. Finalitats i
funcions. La formació de les Policies Locals de la Comunitat Valenciana. El Registre de
Policies Locals. Sistema retributiu de les Policies Locals de la Comunitat Valenciana.
Premis i distincions.
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Tema 10. La Unió Europea: Institucions. L'ordenament jurídic de la Comunitat
Europea. La recepció, aplicació i control del Dret comunitari a Espanya.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

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.
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Grup III: 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 les faltes.

Tema 25. Delictes contra l'administració pública: prevaricació i altres
comportaments injusts; abandó de destinació 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. Suborn, tràfic d'influències, malversació, fraus i exaccions il·legals,
negociacions i activitats prohibides als funcionaris públics.
Tema 26. Llei Orgànica Reguladora del Procediment d'Habeas corpus. De la
denúncia i la querella. De l'exercici del dret de defensa. L'assistència d'advocat. El
tractament de presos i detinguts. L'entrada i el registre en lloc tancat.
Tema 27. La Policia Judicial. De la comprovació del delicte i esbrinament 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 masses 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 IV: Policia de tràfic i circulació.
Tema 31. El Tràfic i la Seguretat Vial: Concepte i objectius. L'home com a
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. Estructura. Principals normes de
circulació.
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Tema 24. Delictes contra el patrimoni i l'ordre socioeconòmic: furts, robatoris,
extorsió, robatori i furt de vehicles.
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Tema 23. Delictes contra la llibertat sexual: agressions i abusos sexuals;
l'assetjament sexual; exhibicionisme i provocació sexual; delictes relatius a la
prostitució. Infraccions a les disposicions de tràfic i seguretat constitutives de delicte
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Tema 22. L'homicidi i les seues formes. Avortament. Lesions. Lesions al fetus.
Delictes contra la llibertat: detencions il·legals i segrestos; amenaces; coaccions. Les
tortures i altres delictes contra la integritat moral.
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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. Assegurança obligatòria
de responsabilitat civil. Infraccions i diligències policials.

Tema 39. Els Accidents de trànsit: Concepte i consideracions prèvies. Les seues
causes, classes i fases. Actuacions de la Policia Local en accidents de trànsit: 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 V. Temes Locals
Tema 41. El terme municipal, situació geogràfica, vies d’accés i guia de carrers.
Tema 42. Instal·lacions i serveis municipals.
Tema 43. Història del municipi. Festes locals.
Tema 44. Ordenança de seguretat i convivència ciutadana.

ANNEX I
SOL·LICITUD DE L'INTERESSAT
DADES DE L'INTERESSAT
Nom i Cognoms

NIF

DADES DEL REPRESENTANT
Tipus de persona
Física
Jurídica
Nom i Cognoms/Raó Social

NIF/CIF
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Tema 38. Alcoholèmia. Legislació aplicable. Taxes d'alcoholèmia. Normes
d'aplicació per a les proves reglamentàreu. Infraccions i diligències policials.

Codi Validació: AJQH5MW2MZ6XDJTLXF3SZRRCP | Verificació: https://lalqueriadelacomtessa.sedelectronica.es/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 23 de 43

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.
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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.
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Codi Postal

Municipi

Telèfon

Mòbil

Província
Fax

Correu electrònic

OBJECTE DE LA SOL·LICITUD
EXPOSA
Que vista la convocatòria anunciada en el Butlletí de la Província i l'extracte en el
Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, de data __________, en relació amb la
convocatòria per a la provisió en propietat mitjançant el sistema de concurs-oposició
de la plaça d'agent de policia local conforme a les bases que es publiquen en el
Butlletí Oficial de la Província núm. _______, de data _______ i mitjançant la
consolidació d'ocupació temporal.
DECLARA SOTA LA SEUA RESPONSABILITAT



Tenir nacionalitat espanyola.
No tenir una inhabilitació per sentència ferma per a l'exercici de la funció

Número: 2020-0003 Data: 25/02/2020

DADES A l'efecte de NOTIFICACIONS
Mitjà de Notificació
Notificació electrònica
Notificació postal
Direcció
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L'Administració Pública verificarà la identitat dels interessats en el procediment
administratiu, mitjançant la comprovació del seu nom i cognoms o denominació o
raó social, segons corresponga, que consten en el Document Nacional d'Identitat o
document identificatiu equivalent.
Els interessats podran identificar-se electrònicament davant les Administracions
Públiques a través de qualsevol sistema que compte amb un registre previ com a
usuari que permeta garantir la seua identitat conforme a l'article 9.2 de la Llei
39/2015.
Per a formular sol·licituds, presentar declaracions responsables o comunicacions,
interposar recursos, desistir d'accions i renunciar a drets en nom d'una altra persona,
haurà d'acreditar-se la representació, de conformitat amb l'indicat en l'article 5 de
la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Poder de representació que ostenta

AJUNTAMENT DE L’ ALQUERÍA DE LA COMTESSA (VALENCIA)




Títols que declara posseir i relació de mèrits al·legats:

Per tot açò, SOL·LICITE que, de conformitat amb el que es disposa en la Disposició
Transitòria Primera de la Llei 17/2017, de 13 de desembre, de la Generalitat, de
Coordinació de Policies Locals de la Comunitat Valenciana, s'admeta la present
sol·licitud per a participar en les proves de selecció de personal referenciat i declare
sota la meua responsabilitat ser certs les dades que es consignen.
Consentiment i deure d'informar als interessats sobre protecció de dades
He sigut informat de què aquest Ajuntament tractarà i guardarà les dades
aportades en la instància i en la documentació que li acompanya per a la tramitació i
gestió d'expedients administratius.
Responsable
Ajuntament de l’Alqueria de la Comtessa
Finalitat Principal
Tramitació, gestió d'expedients administratius i
actuacions derivades d'aquests.
Legitimació
Compliment d'una missió realitzada en interès
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pública, ni de separació del servei de cap administració pública mitjançant
expedient disciplinari.
Mancar d'antecedents penals.
Estar en possessió de la titulació acadèmica exigible a l'escala bàsica.
Tenir almenys divuit anys d'edat i no excedir, si escau, de l'edat màxima de
jubilació forçosa.
Comprometre's, mitjançant declaració jurada, a portar armes de foc, i si cal,
utilitzar-les.
Estar en possessió dels permisos que habiliten per a la conducció de vehicles
de les classes B i A2
No patir malaltia o defecte físic algun que impedisca l'acompliment de les
funcions, d'acord amb les exclusions mèdiques establides en el Decret
180/2018, de 5 d'octubre, i tenir una alçada mínima d'1,65 metres els homes i
1,58 metres les dones.
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Telf. 96 289 30 02 Fax 96 289 42 32 CIF P-4603700-H

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

C/Nou, núm 4 DP 46715

AJUNTAMENT DE L’ ALQUERÍA DE LA COMTESSA (VALENCIA)

Addicionalment:
Preste el meu consentiment perquè les dades aportades en la instància i en la
documentació que, si escau, l'acompanya puguen ser utilitzats per a l'elaboració
d'estadístiques d'interès general.
Responsable
Ajuntament de l’Alqueria de la Comtessa
Finalitat Principal
Elaboració d'estudis sobre l'ocupació pública en
l'àmbit local.
Legitimació
Consentiment
Destinataris
Les dades se cediran a altres administracions
públiques. No hi ha previsió de transferències a
tercers països.
Drets
Té dret a accedir, rectificar i suprimir les dades, així
com qualssevol altres drets que els corresponguen,
tal com s'explica en la informació addicional
DATA I SIGNATURA
Declare sota la meua responsabilitat que les dades facilitades són certes.
A ___________________________, a __________ de __________ de 20__.

El sol·licitant,

Signat: _________________
SR. ALCALDE-PRESIDENT DE L'ALQUERIA DE LA COMTESSA.

Número: 2020-0003 Data: 25/02/2020

Drets

públic o en l'exercici de poders públics atorgats a
aquest Ajuntament.
Les dades se cediran a altres administracions
públiques. No hi ha previsió de transferències a
tercers països.
Té dret a accedir, rectificar i suprimir les dades, així
com qualssevol altres drets que els corresponguen,
tal com s'explica en la informació addicional
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Destinataris

Telf. 96 289 30 02 Fax 96 289 42 32 CIF P-4603700-H

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

C/Nou, núm 4 DP 46715

AJUNTAMENT DE L’ ALQUERÍA DE LA COMTESSA (VALENCIA)
C/Nou, núm 4 DP 46715

Telf. 96 289 30 02 Fax 96 289 42 32 CIF P-4603700-H

No obstant la Junta de Govern Local acordarà allò que considere més convenient.
L’Alqueria de la Comtessa, data al marge.
L'Alcalde - President Signa: SALVADOR FEMENÍA PEIRÓ

CINQUÈ. Vista la comunicació de Agència Valenciana de Seguretat i Resposta a les
emergències designar els membres del Tribunal que han de Jutjar les corresponents
proves, notificar-los la resolució de designació, perquè en prengui coneixement, i
publicar la composició del Tribunal.
SISÈ. Expirat el termini de presentació de sol·licituds d'admissió en les proves de
selecció, aprovar la relació provisional d'aspirants admesos i exclosos, i publicar la
relació en el Butlletí Oficial de la Província i en la seu electrònica d'aquest Ajuntament i
en el Tauler d'anuncis, per a major difusió, atorgant a aspirants exclosos un termini de
deu dies hàbils, a partir de la publicació de l'anunci en el Butlletí Oficial de la Província,
per a formular reclamacions o esmenar els defectes que hagen motivat la seua exclusió.”
6.- APROVACIÓ DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE
L’AJUNTAMENT DE L’ALQUERIA DE LA COMTESSA I LA PROTECTORA
D’ANIMALS SPAMA SAFOR
Vista la Proposta d’acord de data 27/01/2020.
En conseqüència amb l'anterior, i sotmès l'assumpte a votació, la JUNTA DE
GOVERN LOCAL, per UNANIMITAT dels seus membres, ACORDA: aprovar la proposta
d’acord que es transcriu a continuació

“PROPOSTA D’ALCALDIA
APROVACIÓ D’UN COVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT
DE L’ALQUERIA DE LA COMTESSA I LA SOCIETAT PROTECTORA

Número: 2020-0003 Data: 25/02/2020

QUART. Publicar en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana i en el Butlletí
Oficial de l'Estat un extracte de la convocatoria sent la data d'aquest anunci la que
servirà per al còmput del termini de presentació d'instàncies
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TERCER. Publicar el text íntegre de les bases reguladores de les proves selectives en el
Butlletí Oficial de la Província i en la seu electrònica d'aquest Ajuntament
http://www.lalqueriadelacomtessa.es/es i en el Tauler d'anuncis, per a major difusió

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

SEGON. Convocar les proves, comunicant-ho a Agència Valenciana de Seguretat i
Resposta a les emergències a l'efecte de que designen dos membres per a formar part
com a vocals de l'òrgan de selecció de la referida convocatòria.

AJUNTAMENT DE L’ ALQUERÍA DE LA COMTESSA (VALENCIA)
C/Nou, núm 4 DP 46715

Telf. 96 289 30 02 Fax 96 289 42 32 CIF P-4603700-H

D’ANIMALS I MEDI AMBIENT LA SAFOR (SPAMASAFOR), PER A LA
PRESTACIÓ DEL SERVEI D’ARREPLEGA, MANTENIMENT I ADOPCIÓ
D’ANIMALS ABANDONATS O PERDUTS AL TERME MUNICIPAL DE
L’ALQUERIA DE LA COMTESSA
Resultant que la corporació local de l’Alqueria de la Comtessa té previst per a l'any
2020 signar un conveni de col·laboració amb la protectora d’animals SPAMA SAFOR.

A l'Alqueria de la Comtessa ,20 de gener de 2020
REUNITS:
D'una part, Salvador Femenia Peiró, alcalde de l’Ajuntament de l’Alqueria de la
Comtessa facultat per a la firma d'aquest Conveni,
D'una altra, la Sra. Salvadora Tormos Faus, com a presidenta, en representació de la
Societat Protectora d'Animals i Medi Ambient la Safor (SPAMA Safor), amb CIF núm.
G-46248928.
EXPOSEN:
Que l'Ajuntament de l'Alqueria de la Comtessa , en compliment de les obligacions
legals de prevenció de les zoonosis que li corresponen, va posar en funcionament el
servei de l'aleshores anomenada canera municipal, servei que, després de
l'entrada en vigor de la Llei 4/1994, de 8 de juliol, de Protecció dels Animals de
Companyia (en endavant, Llei 4/1994), i del Decret 158/96, de 13 agost, i conforme
assenyala l'article 18 del mencionat text legal, ha sigut concertat amb l'entitat SPAMA
Safor.
Que l'esmentada Societat Protectora d'Animals ha traslladat a les dependéncies de la
seua propietat, sities a Gandia, partida de Sant Joan, polígon 3, parcel·la 36, les
instal·lacions necessaries per a la prestació del servei en les degudes condicions de
qualitat i continu'itat.

Número: 2020-0003 Data: 25/02/2020

CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L'AJUNTAMENT DE l'ALQUERIA DE
CONTESSA LA SOCIETAT PROTECTORA D'ANIMALS I MEDI AMBIENT LA
SAFOR (SPAMASAFOR), PER A LA PRESTACIÓ DEL SERVEI D'ARREPLEGA,
MANTENIMENT I ADOPCIÓ D'ANIMALS ABANDONATS O PERDUTS, AL
TERME MUNICIPAL DE GANDIA.
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PRIMER.- Aprovar el conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de l’Alqueria de la
Comtessa i la protectora d’animals SPAMA SAFOR:

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Considerant el que s’ha exposat anteriorment es proposa a la Junta de Govern Local
l'adopció del següent ACORD:

AJUNTAMENT DE L’ ALQUERÍA DE LA COMTESSA (VALENCIA)
C/Nou, núm 4 DP 46715

Telf. 96 289 30 02 Fax 96 289 42 32 CIF P-4603700-H

Que SPAMA Safor, a fi de prestar l'esmentat servei, ha obtingut el número V308, en
data 1 de febrer de 2008 la declaració de Nucli Zoologic per part de l'autoritat
competent en la materia: la Conselleria d'Agricultura i Medi Ambient de la Generalitat
Valenciana.
Que ambdues institucions estan interessades a col·laborar en la millora de la situació en
qué es troben els animals en l'entorn huma del terme municipal de l'Alqueria de la
Comtessa
Sense perjudici de les activitats própies de la SPAMA Safor i pel que es refereix als seus
compromisos davant l'Ajuntament de l'Alquería de la Comtessa per aconseguir la dita
finalitat establida en el paragraf anterior, és convenient la subscripció d'un Conveni que
regule les obligacions i les actuacions que s'han de desenvolupar. Amb aquesta finalitat,
acorden les següents
CLAUSULES
PRIMERA. OBJECTE DEL CONVENI
És objecte del present Conveni la gestió del Nucli Zoológic per l'entitat SPAMA Safor,
per a la prestació del servei de recollida, manteniment i adopció d'animals abandonats o
perduts al terme municipal de l'Alqueria de la Comtessa. SPAMA Safor actuara amb
plena autonomía, en l'exercici de les seues competéncies, si bé de manera que queden
coberts tots els compromisos assumits. Per aixo, per al desenvolupament dels serveis
estipulats en el present Conveni, s'emprara un Manual de Gestió que preveja els
protocols d'actuació indicats en l'Annex 1 d'aquest text.

Número: 2020-0003 Data: 25/02/2020

Que, entre les entitats protectores dels animals que tenen seu a Gandia, es troba la
SPAMA Safor els fins estatutaris de la qual inclouen, evidentment, la protecció dels
animals de companyia, i la col·laboració amb particulars i institucions en qualssevol
actuacions de protecció, adopció d'animals, accions de benestar social i de serveis
assistencials als animals, i conscienciació ciutadana en les relacions entre aquests i les
persones.
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Que l'esmentada Llei 4/1994 preveu, en l'article 18, que la gestió dels nuclis zoológics
puga realitzar-se amb personal propi o per mitja de cessió a les societats protectores deis
animals.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

El més significatiu i important de la política promoguda per ambdues institucions per a
aquest centre, és el fet del "sacrifici O", i que !'eutanasia es veja reduïda a aquells casos
en qué, d'acord amb el criteri veterinari del centre, l'animal patira un procés incurable,
amb un dolor tal que aconsellara posar fi al patiment. Animals amb malaltía
infectocontagiosa que supose un risc de zoonosi i animals agressius la conducta dels
quals no es puga modificar.

AJUNTAMENT DE L’ ALQUERÍA DE LA COMTESSA (VALENCIA)
C/Nou, núm 4 DP 46715

Telf. 96 289 30 02 Fax 96 289 42 32 CIF P-4603700-H

Els serveis objecte del Conveni es prestaran únicament i exclusiva a animals arreplegats
en terme municipal de l'Alqueria de la Comtessa , manquen o no de la identificació
corresponent,. En cap cas es prestara cap tipus de prestació respecte d'animals que no
reunisquen aquestes circumstancies.
SEGONA. RETRIBUCIONS

Les despeses ocasionades per animals amb propietari seran abonades per aquets.
Revisió de l'import del Conveni:
Una vegada transcorreguts els 12 primers meses, comptats des de la data d'entrada en
vigor del present Conveni, procedira la revisió del seu import, aplicant a l'import inicial
l'lndex de Preus al Consum.
Si, per qualsevol circumstancia, un any, l'fndex de Preus al Consum experimentara un
increment negatiu, la quantitat a percebre aqueix any sera igual al de l'any anterior, és a
dir, que no pot haver-hi un increment negatiu en la quantitat a percebre per la SPAMA
Safor.
Régim de pagaments:
El pagament s'efectuara el mes de maig i octubre, per mitja de factures semestrals, a
compte, amb el vistiplau de l'Alcaldia, de l'import vigent a l'hora d'emetre's la factura.
La factura corresponent a cada un deis serveis prestats fora de la retribució basica per
recollida d'animals se emetrá mensualment.
TERCERA. TERMINI DE DURACIÓ DEL CONVENI

Número: 2020-0003 Data: 25/02/2020

•
Captures i serveis fora d'horari: 50 euros per servei (Horari: de 8.00 a 14.00
hores i de 17.00 a 19.00 hores, o de 16.00 a 18.00 hores, segons el canvi horari, de
dilluns a divendres; i dissabtes de 10.00 a 12.00 hores).
•
Colonia de gats: 150 euros, per tots els seNeis de l'apartat F) de l'Annex l.
•
Captures d'espécies amb sarbatana o rifle: 100 euros per seNei.
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població per al terme municipal de l'Alqueria de la Comtessa segons el nombre
d'habitants del registre municipal per a aqueix any, a més:

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Els serveis concertats amb l'Ajuntament de l'Alqueria de la Comtessa tindran una
retribució corresponent al pagament d'1,33 euros, per habitant i any, estimant una

AJUNTAMENT DE L’ ALQUERÍA DE LA COMTESSA (VALENCIA)
C/Nou, núm 4 DP 46715

Telf. 96 289 30 02 Fax 96 289 42 32 CIF P-4603700-H

El Conveni tindra una duració de 2 anys. No obstant aixó, podra ser denunciat per
qualsevol de les parts amb una antelació mínima de 2 meses abans de la terminació de
l'any natural, i deixara d'estar en vigor a partir de 1'1 de gener de l'any següent.

En cap cas, i per mitja del present Conveni, l'Ajuntament de l'Alqueria de la Comtessa
assumira el personal al servei de la SPAMA Safor i no es produira, en cap concepte, la
subrogació per aquest Ajuntament en els contractes laborals preexistents de l'esmentada
Entitat, així com sobre els drets i les obligacions que se'n deriven.
SISENA. REGIM JURÍDIC BÁSIC
SPAMA Safor esta obligada a complir, entre d'altres, les obligacions legalment
establides en la Llei 4/1994, de 8 de juliol, sobre Protecció deis Animals de
Companyia; la Llei 50/1999, de 23 de desembre, de Régim Jurídic de la Tinença
d'Animals Potencialment Perillosos; i la Llei 8/2003, de 24 d'abril, de Sanitat
Animal. Així com les obligacions deis reglaments següents: Decret 158/1996, de 13
d'agost; DecretA; i les ordenances municipals sobre aquesta materia.

ANNEX I PROTOCOL D'ACTUACIÓ
LA GESTIÓ DEL SERVEI COMPRENDRÁ LES PRESTACIONS SEGÜENTS:
A)
Recepció d'anímals al Nuclí Zoologíc í control d'identifícació
B)
Revisió veterinaria deis animals
C)
Manteniment deis animals: cures i alimentació
O) Programa de desparasitació i desinsectació deis animals
E)
Neteja deis recintes deis animals i la resta de dependéncies
F)
Manteniment de les colónies de gats: cures i alimentació

Número: 2020-0003 Data: 25/02/2020

CINQUENA. RELACIÓ LABORAL
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La SPAMA Safor esta obligada a guardar el degut sigil sobre el contingut del Conveni i
les actuacions que se'n deriven. Cal assenyalar que el Gens d'Animals és propietat de
l'Ajuntament del'Alqueria de la Comtessa i, per tant, esta subjecte a la Llei de Protecció
de Dades. En tots els impresos que s'entreguen, per part de SPAMA Safor, relacionats
amb les activitats subjectes al present Conveni i que continguen dades personals,
s'indicara la cessió de les dades subministrades per a incloure-les en una base de dades
municipal, excepte disposició en contra del cedent.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

QUARTA. OBLIGACIÓ DE GUARDAR SIGIL

AJUNTAMENT DE L’ ALQUERÍA DE LA COMTESSA (VALENCIA)

A) RECEPCIÓ D'ANIMALS AL NUCLI ZOOLÓGIC I CONTROL
D'IDENTIFICACIÓ
La procedencia deis animals pot provindre:
Actuació de la Policía Local i organs de l'Entitat Local.
Actuació de l'Area de Serveis Basics al Ciutada i Medi Ambient.
Resolucions judicials, dins de les que cal incloure les mesures cautelars,
execucions subsidiaries, sancions, procediments iniciats d'ofici o a instancia de part.
El depósít a les instal·lacions del Nucli Zoologic deis animals mossegadors per a la seua
observació es realitzara, en el cas que l'Ajuntament de l 'Alquería de la Comtessa
considere necessari o oportú desenvolupament d'aquesta funció, a les instal·lacions del
Nucli Zoologic.
L'empleat o col·laborador de SPAMA Safor, després d'acollir l'animal, prendra una
primera ressenya, anotant les seues característiques, així com la data, l'hora i el lloc. El
veterinari ho inspeccionara per a determinar l'estat sanitari. Si fóra necessari, se li
aplicara una dutxa higiénica, desparasitant-lo. Se'I sotmetra al passe del lector de
microxip per a la seua identificació. En el cas que dispose d'un xip identificador, la
Policía Local informara als serveis del Registre lnformatic Valencia d'ldentificació
Animal (en endavant, RIVIA), per a procedir a la localització del seu propietari, se'I
col·locara en una gossera a"fllada, a l'espera del seu propietari, durant un període de
temps que no sera inferior, en cap cas, al que marque la Llei en aqueix moment, i, en tot
cas, se li aplicaran totes les cures veterinaries que, pel seu estat de salut, poguera
requerir.
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G)
Programa de desinfecció, desinsectació i desratització del recinte del Nucli
Zoológic
H)
Gestió de documentació administrativa i sanitaria
/)
Realització d'analítiques, vacunacions i identificació animal en adopcions
J)
Anotacions d'entrades i eixides deis animals en el Llibre de Registre
K)
Recepció telefónica de sol·licitud de serveis, informació, etc.
L)
Atenció als visitants del Nucli Zoológic
M)
Promoció de les adopcions
N)
Gestió de la clínica
O)
Gestió del laboratori
P)
Gestió de residus sanitaris
Q)
Atenció de serveis sol·licitats per l'Ajuntament de !'Alquería de la Comtessa
R)
Eutanasia deis animals
S) Serveis complementaris
T) Retirada d'animals de domicilis o centres diferents deis públics
l,J) Mitjans personals
V) Mitjans materials
W) Documentació
X) Supervisió per l'Ajuntament de l'alqueria de la Comtessa
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ACTA DE JUNTA DE GOVERN

C/Nou, núm 4 DP 46715

AJUNTAMENT DE L’ ALQUERÍA DE LA COMTESSA (VALENCIA)
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Els dies de permanencia en el Nucli Zoologic vénen determinats per la legislació vigent,
a més del criteri veterinari. No obstant aixó, com a objectiu prioritari, hi ha el d'afavorir
les possibilitats d'adopció, sempre que es complisca l'article 5.a) del Decret 158/1996,
que desenvolupa la Llei 4/1994, i que el manteniment del nombre més gran d'animals
possible no impedisca la prestació i l'execució deis serveis a qué, per Uei, es troba
obligat l'Ajuntament de l'Alqueria de la Comtessa. Amb aquest objecte, es podran cedir
i traslladar animals a altres centres, amb l'autorització municipal corresponent.
En el cas que ingressen especies que requerisquen un tractament especial (per exemple,
cobais, tortugues, ovelles, aus de corral, conills, anees, pardals, pares, burros, cavalls,
iguanes, cocodrils, rates penades, furons) seran traslladades a un centre que: reunisca les
degudes condicions d'habitat per al seu manteniment i desenvolupament.
B)

REVISIONS VETERINÁRIES DELS ANIMALS

El veterinarí és l'encarregat de diagnosticar l'estat sanitari deis animals arreplegats, de la
seua instal·lació en les gosseres o en gabies arllades, per al seu seguiment i posteriors
controls, a fi d'evitar possibles contagis de malalties transmissibles a altres animals o
persones.
Una vegada determinat l'estat sanitari deis animals en qüestió, el veterinari procedira a
la confecció deis tractaments i les cures adequades en cada cas en concret.
Aprofitara els seus coneixements sobre comportament animal, per a detectar possibles
problemes associats a conductes indesitjables congénites o adquirides, així com els
derivats de malalties que dificulten l'adopció deis animals, pel risc que comporta donar
un animal en adopció les reaccions del qual poden ser imprevisibles, així com la
dispensació de tractaments en els casos que s'estimen oportuns.
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S'han de realitzar filmacions o fotografíes periodiques, obligant-se a confeccionar un
arxiu, que puga acreditar el funcionament correcta de les instal·lacions, així com el seu
estat, per al cas d'esdeveniments vandalics o catastrofics, de manera que es puga
comparar un abans i un després.
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Siga quina siga la procedencia de !'animal (execució subsidiaria, resolucíó judicial,
etc.), s'arreplegara la maxima informació possible d'aquest (documentació acreditativa
d'identificació, dades relativas al propietari, característiques propies de
!'animal, etc.).

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

L'empleat de SPAMA Safor procedira a omplir el formulari d'ingressos amb tates les
dades necessaries i a inscriure'I en el Uibre de Registre del Nucli Zoológic. En el cas
que es cenega la procedencia de l'animal, es reflectiren en el formulari d'ingrés ies dades
relatives al propietari, s'exigira la cartilla sanitaria de l'animal, la documentació
acreditativa d'identificació animal, així com aquelles dades refercnts a l'animal, com
conducta, costums i problemes que caiga tindre en consideració.

AJUNTAMENT DE L’ ALQUERÍA DE LA COMTESSA (VALENCIA)
C/Nou, núm 4 DP 46715

C)

Telf. 96 289 30 02 Fax 96 289 42 32 CIF P-4603700-H

MANTENIMENT DELS ANIMALS: CURES I ALIMENTACIÓ

L'empleat de manteniment d'instal·lacions és l'encarregat de mantindre en perfectes
condicions funcionals i sanitaries, així com de satisfer les necessitats nutricionals i de
neteja.
El Nucli Zoológic estara atés, controlat i vigilat durant les 24 hores del día, de dilluns a
diumenge, fins i tot festius.
D)
PROGRAMA
ANIMALS

DE DESPARASITACIÓ

1 DESINSECTACIÓ

DELS

En l'apartat sanitari, el veterinari és l'encarregat d'ordenar les desparasítacions
corresponents. Aquestes es realitzaran sempre després de les revisions efectuades per
aquest i en ingressar en el nucli zoológic, tant internes com externes, així com, en el
suposit de necessitar-se, ordenara els tractaments a administrar en cada cas, els qua!s es
portaran sota la seua supervisió. La neteja, desinsectació i desinfectació de les
instal·lacions seran realitzades de forma continuada.
E)

NETEJA DELS RECINTES DELS ANIMALS I ALTRES DEPENDENCIES

Les superficies de les instal·lacions es netegen diariament amb solucions desinfectants
autoritzades (del tipus d'hipoclorit sodic i compostos d'amoni quaternari).
La neteja de les dependencies deis animals (neteja d'excrements etc.) es realitzara
diariament, desinfectant-se les gabies, abeuradors i menjadors, i aplicant-se, també,
trnctaments peí a la destrucció i contíOI d'ous de parasits, amb productes autoritzats.
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Per regla general, els gossos romandran de 08.00 a 20.00 hores a la part exterior de les
cabines (excepte excepcions). Es mantindran les cabines i instal·lacions en perfecte estat
de neteja; es controlara, de forma ininterrompuda, l'estat deis animals i de les cabines.
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En general, l'alimentació es proporcionara en dos preses al día, si bé, tenint en compte
l'edat deis animals, es podra dividir l'administració d'aliments en algunas més, procurant
que realitzen la majar part de la digestió a prop o durant el període de son, a fi d'evitar
els lladrucs nocturns que puguen causar molésties. L'aigua estara contínuament a
disposició deis animals.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

El veterinari és l'encarregat de decidir quin tipus d'alimentació s'ha de subministrar a
cada animal, i de la seua freqüéncia segons les seues necessitats, del tipus de medicació
o tractament que se'ls ha de subministrar en cas necessari, així com de l'adquisició deis
productes alimentaris i farmacéutics necessaris.

AJUNTAMENT DE L’ ALQUERÍA DE LA COMTESSA (VALENCIA)
C/Nou, núm 4 DP 46715
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És obligació del responsable de SPAMA Safor el manteniment de les instal·lacions
destinades al servei concertat.
F)

MANTENIMENT DE LES COLÓNIES DE GATS. CURES I ALIMENTACI Ó

La gestió de les colónies passa per complir una serie de factors:
Contacte amb els col·laboradors potencials
Diagnostic de la situació, per mitja del cens
Captura
Trasllat
Analisi de l'estat general deis animals
Esterifització
Marcatge
Devolució a la colonia
Alimentació
Mesures higiéniques sanitaries
Seguiment i control de les esterilítzacions
Senyalització
Reubicació de colónies
Localització de colónies
G)

PROGRAMA DE DESINFECCIÓ, DESINSECTACIÓ I DESRATITZACIÓ

SPAMA
Safor instaurara
un
programa
de
Desinfecció, Desins
ectació Desratització que aplicara en tot el recinte del Nucli Zoológic.
H) GESTIÓ DE LA DOCUMENTACIÓ ADMINISTRATIVA I SANITARIA
És obligació de SPAMA Safor gestionar tota la documentació que, per llei, generen els
animals arreplegats, com la realització i el manteniment de les fitxes individualitzades
de cada animal, prestant especial atenció a les dades que aporten una identificació
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Un altre avantatge de la promoció d'aquest tipus de colonies és que, a llarg termini, és
un métode menys costós que la captura continuada i permanent deis gats.
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Per a la creació de coloníes de gats controlats, la metodología que s'utilitza i que oferix
la millor solució són els programes de captures, esterilització i reubicació al seu habitat
original. Aquesta opció permet eliminar les molesties produ'ides per les colonies de gats
(rovells, vocalitzacions durant el període de zel, baralles freqüents etc.) i també reduir el
nombre de gats de les colónies, reduir els riscos sanitaris i evitar la superpoblació, amb
la finalitat de millorar la capacitat de vida deis animals i de les persones que habiten al
seu entorn.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

SPAMA Safor promoura les colonies de gats urbans com a alternativa al seu sacrifici,
per mitja de l'agrupació controlada dels animals degudament esterilitzats en espais
públics, amb la col·laboració de voluntaris i alimentadors que ja cuiden els animals.

AJUNTAMENT DE L’ ALQUERÍA DE LA COMTESSA (VALENCIA)
C/Nou, núm 4 DP 46715

Telf. 96 289 30 02 Fax 96 289 42 32 CIF P-4603700-H

Quan l'animal que es vullga adoptar siga dels considerats potencialment perillosos, la
retenció haura de prolongar-se pel temps necessari perqué la persona adoptant puga
sol·licitar, per registre d'entrada, la llicéncia corresponent, que haura de presentar per a
poder retirar !'animal corresponent.
Tota eixida d'animals en adopció ha de comptar amb un registre visual en qué puga
comprovar-se l'estat en qué ixen.
Per a completar una adopció cómoda i segura, s'informara ampliament de les
característiques de !'animal a cada nou propietari, així com d'una introducció al
comportament caní i la seua psicología.
En funció de l'estat i edat de l'animal, es realitzaran les analisis de sang pertinents, per a
impedir l'adopció d'animals que patísquen malalties zoonótiques que no siguen
susceptibles de tractament.
lgualment, se subministraran les vacunes obligatóries contra el virus de la rabia a tots
els gossos majors de tres meses que no la tinguen, primovacunacions preventives als
cadells de menys de tres mesos d'edat i vacunes pieventives per als felins.
L'Ajuntament de l’Alqueria junt a SPAMA Safor organitzara campanyes de
sensibilització per a promocionar l'adopció d'animals.
J)

ENTRADES I EIXIDES DELS ANIMALS EN EL LLIBRE DE REGISTRE
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Per a dur a terme una adopció cómoda i segura, SPAMA Safor és responsable que tot
animal s'entregue en condicions sanitaries adequades, preven de la cartilla sanitaria
degudament omplida, desparasitat internament i externament, identificat (a través de
microxip, en els gossos, í per algun altre sistema d'identificació admés per l'Ajuntament
de L’Alqueria de la Comtessa , per a la resta d'espécies) i amb
!'alta en el Registre Municipal del Gens Caní, sempre que l'animal vaja a residir al
municipi del'Alqueria de la Comtessa.
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/) REALITZACIÓ D'ANALÍTIQUES, IDENTIFICACIÓ I VACUNACIONS EN
ADOPCIÓ

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

especifica d'aquest, documentació sanitaria, últimes vacunacions, especie, raça, sexe,
edat, data de recollida, incidéncies. A més a més, és obligació de SPAMA Safor
arreplegar tota la documentació possible, omplir els formularis d'ingrés amb les dades
de !'animal i el seu antic propietari (si es coneguera), així com els formularis d'adopció
d'animals per part de nous propietaris, a fi de mantindre actualitzada una base de dades
deis animals recol·locats i els seus propietaris, que ajuden a emetre llistes d'adopció
trimestralment i que mantinguen actualitzat, en la mesura que es puga, el cens d'animals
de l'Ajuntament de l'Alqueria de la Comtessa.

AJUNTAMENT DE L’ ALQUERÍA DE LA COMTESSA (VALENCIA)
C/Nou, núm 4 DP 46715

Telf. 96 289 30 02 Fax 96 289 42 32 CIF P-4603700-H

Entre les funcions de SPAMA Safor s'inclou la de mantindre al día el llibre de registre,
que reflecteix les entrades i eixides, per al Alquería de la Comtessa , deis animals
allotjats, així com els documents que acrediten la mort, per métodes
permesos, deis animals que siguen eutanasiats.

SPAMA Safor ha de comptar amb personal adequat per a la correcta atenció i recepció
deis avisos, i amb mitjans informatics compatibles amb els municipals que puguen
utilitzar el programari existent actualment a l'Ajuntament.
L)

ATENCIÓ ALS VISITANTS DEL NUCLI ZOOLÓGIC

Haura de comptar amb el personal o col·laboradors suficients per a poder atendre les
visites, sense que, per aixó, queden desateses les funcions própies de l'alberg. El
personal o els col·laboradors tindran coneixements suficients del tracte que han de donar
als animals .
Els visitants seran acompanyats i se'ls facilitara tota la informació que se'ls puga
subministrar, aconsellant-los en cada cas el més convenient a les seues necessitats i
disponibilitat per atendre els animals, en els casos en qué el motiu de la visita siga una
possible adopció.
Per aixó, l'horari per a realitzar les adopcions sera el més ampli possible, facilitant a
l'adoptant la possibilitat de la tramitació de l'adopció en el menor temps possible, de
dilluns a diumenge, fins i tot festius.
M)

PROMOCIÓ DE LES ADOPCIONS

L'objectiu fonamental de tot el personal col·laborador de SPAMA Safor ha de ser
aconseguir el maxim nombre possible d'adopcions, utilitzant, per a aixó, totes les
accions que es traben actualment al seu abast, així com aquelles que es mostren fiables i
practiques. Entrara dins del seu anim mantindre, per més temps del legalment establit,
tots aquells animals que, després de la revisió pel veterinari expert en conducta animal,
es consideren aptes per a la seua adopció.
Una vegada realitzada l'adopció, sera necessaria la implantació d'un microxip
identificatiu a l'animal, així com un període de prova estimat en 15 dies, després del
qual sera impossible la seua devolució.
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La recepció d'avisos la realitzara SPAMA Safor, la qual ha de comptar amb el personal
adequat i vehicles per a realitzar aquest servei.
Comptara amb els mitjans materials (teléfon, fax, contestador, correu electrónic) que
permeten rebre els avisos durant les 24 hores del dia (a través d'un teléfon fix o móbil).
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RECEPCIÓ TELEFÓNICA DE SOL·LICITUDS DE SERVEIS

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

K)

AJUNTAMENT DE L’ ALQUERÍA DE LA COMTESSA (VALENCIA)
C/Nou, núm 4 DP 46715

N)

Telf. 96 289 30 02 Fax 96 289 42 32 CIF P-4603700-H

GESTIÓ DE LA CLÍNICA

SPAMA Safor té concertades, amb diverses clíniques veterinaries, les tasques própies
d'aquest servei. No obstant aixó, compta amb els seus propis professionals.

GESTIÓ DE RESIDUS SANITARIS

La gestió deis residus sanitaris sera responsabilitat de SPAMA Safor, que, en tot cas,
podran ser tramitats a través de les clíniques que realitzen les intervencions.
Q)
ATENCIÓ DE SERVEIS SOL·LICITATS PER L'ÁREA DE SERVEIS BÁSICS
AL CIUTADA I MEDI AMBIENT
Dins de les seues competéncies, quan l'Ajuntament de l'Alqueria requerisca els serveis
de retirada d'animals, es posaran a la seua disposició els mateixos mitjans i el personal
anteriorment citat, els quals han d'actuar amb plena disponibilitat.
R)

EUTANASIA DELS ANIMALS

L'eutanasia dels animals es realitzara sota control veterinari, d'acord amb la normativa
vigent, sota el principi de "sacrifici O" i evitant el patiment de l'animal.
El veterinari de SPAMA Safor sera el responsable de registrar, en el llibre pertinent, el
sacrifici, d'acord amb la legislació vigent. El sacrifici es realitzara en una clínica
veterinaria.
Els cadavers dels animals s'emmagatzemaran en la cambra frigorífica per a la tal fi, fíns
al seu trasllat al lloc habilitat per a la seua destrucció (llevat que es preveja la
instal·lació d'una incineradora al centre).
En tot cas, SPAMA Safor garantira la prestació del servei púb!ic; per a aixó, entre altres
coses, haura de comptar amb espai suficient per a l'acollida d'animals.
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Les analisis de qualsevol tipus que foren necessaries es realitzen per mitja d'un
laboratori alié a SPAMA Safor, qui té concertat el servei i paga els honoraris deguts per
aquestes analisis.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

O) GESTIÓ DEL LABORATORI

AJUNTAMENT DE L’ ALQUERÍA DE LA COMTESSA (VALENCIA)
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Quan siga necessarí, per raons de salut pública (risc de transmissió de malalties
contagioses greus), es procedira al sacrifici d'animals amb risc.
El sacrifici deis gossos potencialment perillosos es realitzara quan es considere
necessari, per la seua conducta marcadament agressiva.

La recepció deis avisos es realitzara des de la Policia Local o administració de
l'Ajuntament de l'Alqueria de la Comtessa. SPAMA SAFOR disposara del personal
adequat i vehicles propis per a realitzar aquest servei.
La realització de les labors de captura es fara, sempre, pels metodes menys
agressius i que impliquen menor risc per a la població i per al personal del servei de
recollida.
La captura i retirada s'efectuaran per actuacions sol·licitades per autoritats
judicials, per l'administració de l'Ajuntament de l'Alqueria de la Comtessa, per la Policia
Local o per agents de l'autoritat, amb les especificacions següents:
•
Sera, sempre, la Policía Local la que, a petició de qualsevol ciutada o una altra
autoritat de les anteriorment citades, ordene la seua captura i recollida, valorant les
circumstancies i davant de la presencia d'algun animal errant o abandonat, accidentat o,
fins i tot, que haja causat algun mos o no estiga acompanyat per cap persona. De la
mateixa manera, les esmentades autoritats promouran els mitjans necessaris, a fi de
garantir que tot animal es trobe degudament identificat, així com el compliment de les
obligacions que li exigeix la Llei 4/1994, imposant, en cas d'incompliment, les sancions
que s'arrepleguen en aquest text legal.
•
El personal de SPAMA Safor, després d'arreplegar !'animal, prendra una primera
ressenya, anotant les característiques de !'animal, així com la data, l'hora i el lloc de
recollida. Se'I sotmetra al passe del lector de microxip o visualització d'algun tipus de
tatuatge autoritzat. En el cas que el possersca, ho comunicara a la Policía Local perqué,
a través del RIVIA, els comunique la seua localització.
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Captura d'animals errants o abandonats iaccidentats
Es prestara un servei continuat, de 08.00 a 14.00 i de 17.00 a 19.00 hores, o de
16.00 a 18.00 hores, segons el canvi horari, de dilluns a divendres, i dissabtes de
10.00 a 12.00 hores, per a la captura d'animals incontrolats, amb les particularitats
següents:
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S) SERVEIS COMPLEMENTARI S

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

lgualment, es dura a terme l’eutanasia d'animals que ho requerisquen, per malaltia
terminal o estat greu que el cataloguen com a irrecuperable (patiment patológíc de
!'animal).

AJUNTAMENT DE L’ ALQUERÍA DE LA COMTESSA (VALENCIA)
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•
En el cas que es tracte d'un animal accidentat que necessite unes cures urgents,
ho comunicara al Nucli Zoologic i sera traslladat amb la major urgencia possible. El
veterinari l'atendra adequadament i s'iniciaran els tramits de recepció.

U)

PERSONAL

Tot el personal i els col·laboradors de SPAMA Safor hauran de tindre els coneixements
específics corresponents a les tasques que exercixen. En general, hauran de tindre
coneixements del comportament i maneig d'animals, primers auxilis, i, si és el cas,
aptituds físiques per a l'exercici de les activitats encomanades, així com posseir el
permís de conduir corresponent al vehicle que s'utilitza.
SPAMA Safor disposara deis empleats i col·laboradors necessaris per a cobrir els
diferents treballs a realitzar, organitzats per un responsable d'aquesta, el qual, amb
plena autonomía i en l'exercici de les seues competéncies, distribuira els torns i les
tasques que constiturxen el seu objecte, com ara: recepció d'animals, manteniment,
alimentació, neteja, gestió de documentació, atenció de visites, auxiliar el vctcrinari en
les seues tasques, adminístració de medicacions prescrítes, desparasitacions,
desinsectacions, recepció d'avisos,
gestió d'adopcions, manteníment de les
instal·lacions, neteja de vehicles, auxiliar el veterinari en !'eutanasia, adquisició de
pinsos per a animals, productes de neteja, gestió deis productes de la clínica, i
laboratori, DDD, incineracions, sense que cap deis serveis quede desatés.
Entre el personal i col·laboradors de SPAMA Safor ha d'haver-hi: algun que díspose de
llicéncia d'armes, per a l'ús, si és el cas, del rifle de dards anestésics; de veterinari
acreditat pel seu títol, col·legiat en l'll·lustre Col·legi de Veterinaris de Valéncia i amb
coneixements d'etiologia i comportament animal.
Respecte deis gossos, s'utilitzara, com a únic sistema d'identificació, la implantació d'un
microxip. S'adoptara el sistema d'identificació que autoritze l'Ajuntament de 1 Alquería
de la Comtessa per a la resta d'espécies .
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SPAMA Safor, igualment, retirara animals de domicilis o centres privats, en actuacions
reclamades per accions judicials o un altre estament oficial (execucions subsidiaries,
Policía Local, etc.).
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SPAMA Safor, a instancia de qualsevol autoritat, ja siga administrativa (en resolució
d'algun expedient existent a l'Ajuntament de l'Alquería de la Comtessa en el qual
s'adopte aquesta mesura o una altra cautelar) o judicial que, al seu torn, actue d'ofici o
haja sigut sol·licitada per algun particular, procedira a la retirada deis animals que
s'hagen refugiat en algun domicili particular, comerços, zones comunes de propietats
particulars, etc.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

T)
RETIRADA D'ANIMALS DE DOMICILIS O CENTRES DIFERENTS DELS
PÚBLICS
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Al Nucli Zoológic, hi haura un lector de microxip.
El veterinari sera responsable de la realització i el control de les eutanasies, i de la seua
inscripció en el Llibre de Registre, segons la legislació vigent.
V) MITJANS MATERIALS

Telefonia móbil per a la coordinació amb el centre.

3. Teléfon d'urgéncies per als casos previstos en la present licitació.
Els vehicles de SPAMA Safor es mantindran en perfecte estat de funcionament, així
com de neteja, desinfecció i desinsectació. Aquestes operacions es realitzaran,
normalment, al final del torn de treball. En casos especials, per requerir-ha així, es
realitzaran en qualsevol moment, fins i tot durant el desenvolupament del torn.
Útils d'arreplega d'animals: roba
Tot el personal que desenvolupa el seu treball en contacte amb els animals, estara
obligat a realitzar-lo amb la uniformitat adequada per a aquesta finalitat (calc;at,
pantaló, jaqueta, camisa, bata, guants de protecció, mascares, monos de treball, bótes
d'aigua, impermeables, anoracs).
Altres:
En aquest apartat s'inclouen: lla9os, sarbatanes, lliteres per a immobilització d'animals
ferits, farmaciola etc.
El rifle per a disparar dards anestesies.
SPAMA Safor assumira les despases de manteniment de les seues instal·lacions, deis
equips de la seua propietat necessaris per al funcionament correcte del servei,
instal·lacions i vehicles.
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1.
Una furgoneta per al servei de recollida de gossos, adaptada, amb aquesta
finalitat, amb habitacles independents a la part posterior del conductor. Els
compartiments (gabies) seran de facil neteja i desinfecció. En cada cas, el furgó es
dotara de l'equip necessari per a l'exercici de la funció requerida; com a mínim, constara
d'un vestit protector, protectors de brac;os i carnes, llac;, lector de microxips i
farmaciola d'urgéncies.
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Per a l'exercici de les activitats objecte d'aquest Conveni, es disposara, com a mínim, de:
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W) DOCUMENTACIÓ
Amb caracter trimestral, seran remeses, a l'Ajuntam,ent de l'Alqueria de la Comtessa
copia deis comunicats individualitzats d'entrades, eixides, adopcions i eutanasies
realitzades.

Per la Protectora d’Animals SPAMA

Salvadora Tormos Faus

Per l’Ajuntament

Salvador Femenia Peiró

No obstant la Junta de Govern Local acordarà allò que considere més convenient.
L’Alqueria de la Comtessa, data al marge.
L'Alcalde - President Signa: SALVADOR FEMENÍA PEIRÓ
DOCUMENT SIGNAT ELECTRÒNICAMENT”

7. ASUMPTES D´URGENCIA SI ES EL CAS
NO VAN HAVER
8. PRECS I QÜESTIONS
NO VAN HAVER
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I en prova de conformitat I acceptació les parts signen el present document en lloc I
data expressats en l’encapçalament.
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En el compliment de les obligacions assumides per SPAMA Safor que constituixen
l'objecte del present Conveni, SPAMA Safor estara subjecta a la supervisió de
l'Ajuntament de l'Alqueria de la Comtessa, la qual podra requerir la prestació de serveis
de retirada d'animals actuant d'ofici, o bé quan, al seu torn, siga requerida per actuacions
judicials, resolucions de l'Alcaldia o altres organismes competents.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

X) SUPERVISIÓ PER L'ÁREA DE SERVEIS BÁSICS AL CIUTADA I MEDI
AMBIENT
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I no havent-hi més assumptes que tractar el Sr. Alcalde va donar per finalitzat l'acte
essent les 20:00 del dia de la seva celebració, el que jo, la secretària, en done fe.

L'alcalde
Salvador Femenia Peiró

La secretària-interventora
María Canet Amat
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