
DECRET PEL QUAL ES REGULEN ELS ENCÀRRECS DE GESTIÓ A L'ÒRGAN AUTONÒMIC QUE TINGA
ATRIBUÏDA  LA  TITULARITAT  DE  LA  COMPETÈNCIA  EN  MATÈRIA  DE  SEGURETAT,  PER  A  LA
REALITZACIÓ DE PROVES SELECTIVES UNIFICADES PER A L'INGRÉS EN L'ESCALA BÀSICA DELS COSSOS
DE POLICIA LOCAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA.
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PREÀMBUL

Els cossos de policia local són instiuis armais de naiuralesa civil creais pels municipis per a exercir les
funcions que en maièria de segureiai els són pròpies, en el marc del que es disposa en la Llei orgànica
2/1986, de 13 de març, de Forces i Cossos de Segureiai, en la legislació auionòmica de coordinació de
policies locals, i en la normatva aplicable en maièria de règim local i d'ocupació pública.

En iani que les policies locals són cossos funcionarials dependenis dels municipis, la selecció i gestó
del seu personal és compeiència pròpia de cada ajuniameni, i correspon als òrgans de la corporació
local convocar, gestonar i resoldre els procedimenis per a seleccionar les persones que els iniegren.

No obsiani això, la possibiliiai que els ajuniamenis tnguen l'ocasió d'airibuir col·lectvameni a un sol
organisme la capaciiai per a organiizar i desenvolupar de forma unifcada els processos selectus de
diversos cossos de policia local, miijançani la realiizació d'unes proves comunes i vàlides per a iois
ells,  comporia  evidenis  avaniaiges:  d'una  banda,  permei  als  ajuniamenis  esialviar  cosios  per  la
celebració d'uns processos que, d'una alira manera, haurien de realiizar per separai, al maieix iemps
que es guanya en efciència i agiliiai en el funcionameni dels serveis públics; i d'alira banda, es faciliia
als aspiranis l'oporiuniiai d'opiar simuliàniameni a places oferides per diferenis municipis, garantni
l'aplicació d'un maieix perfl de selecció en els diferenis cossos policials.



En aqueix senti, l'artcle 57.2 de la Llei 17/2017,  de 13 de desembre, de coordinació de policies locals
de la Comuniiai Valenciana, preveu que els ajuniamenis, iani de forma individual com col·lectva,
podran encomanar a l'òrgan auionòmic que tnga airibuïda la tiulariiai de la compeiència en maièria
de segureiai la realiizació de les proves de selecció per a l'ingrés, ascens i promoció en els cossos de
Policia Local, en la forma que reglameniàriameni s'esiablisca.

Partni d'aquesia habiliiació legal aquesi decrei procedeix a regular la forma en la qual  es durà a
ierme aquesi encàrrec, un procés no exempi de difculiai, com ho demosira el fei que si bé hi havia
una  previsió  semblani  en  l'artcle  32  l'anierior  Llei  6/1999,  de  19  d'abril,  de  Policies  Locals  i  de
Coordinació de les Policies Locals de la Comuniiai Valenciana, no arribara a fer-se efectva en els quasi
20 anys de vigència. D'alira banda, en els darrers anys, comuniiais auiònomes com el País Basc o
Galícia han implaniai amb èxii aquesis processos, amb les seues respectves peculiariiais.

El preseni decrei desplega la previsió contnguda en el ciiai artcle 57.2 quani a les proves de selecció
d'aspiranis  a  l'ingrés  en  la  policia  local  amb  la  caiegoria  d'Ageni  de  l'escala  Bàsica,  i  regula  el
procedimeni pel qual els ajuniamenis podran encomanar a l'òrgan auionòmic que tnga airibuïda la
tiulariiai de la compeiència en maièria de segureiai  l'organiizació i gestó de les proves d'accés als
seus cossos policials miijançani una convocaiòria única.

La regulació contnguda en aquesi decrei es basa, en primer lloc, en el ple respecie a l'auionomia dels
municipis. Així, i  com no podria ser d'una alira manera, cada ajuniameni tndrà en ioi momeni la
capaciiai  de  decidir  lliuremeni  si  partcipa  o  no,  miijançani  l'oporiú  encàrrec  de  gestó,  en  els
processos unifcais de selecció que puga impulsar l'òrgan auionòmic que tnga airibuïda la tiulariiai
de la compeiència en maièria de segureiai.

Però a més, i sobreioi, el ple respecie a les compeiències municipals es garanieix perquè seran els
ajuniamenis  els  que  hauran  d'adopiar  els  acies  jurídics  en  els  quals  es  plasmen  els  elemenis
subsiantus  d'aquesies  compeiències,  i  en  els  quals  es  fonameniarà  la  realiizació  de  les  proves
selectves, incloeni els encàrrecs de gestó a l'òrgan auionòmic que tnga airibuïda la tiulariiai de la
compeiència en maièria de segureiai i els corresponenis convenis de col·laboració, les bases de les
convocaiòries i els nomenamenis del personal que supere les proves.

En partcular, els ajuniamenis partcipanis, a iravés de l'aprovació de les bases, confguraran el marc
normatu essencial  per al  desenvolupameni de les proves, inclosa la deierminació dels requisiis a
complir pels aspiranis, del sisiema selectu, de la composició dels òrgans iècnics de selecció i les seues
normes  de  funcionameni,  del  contngui  i  desenvolupameni  de  les  proves,  de  la  seua  forma  de
qualifcació, del procedimeni de selecció de destnacions pels aspiranis.

Per pari seua, l'òrgan auionòmic que tnga airibuïda la tiulariiai de la compeiència en maièria de
segureiai, a pari de promoure l'organiizació de processos col·lectus i convidar els ajuniamenis que ho
desiigen a adherir-se, assumirà la realiizació dels acies de caràcier iècnic i maierial necessaris per a la
seua execució, des de la publicació de la convocaiòria de les proves selectves unifcades, fns a la
qualifcació de les proves i l'elevació als ajuniamenis de les corresponenis proposies de nomenameni
de les persones que les hagen superades.

El preseni decrei compleix els principis de bona regulació previsios en l'artcle 139 de la Llei 39/2015
del Procedimeni Adminisiratu Comú de les Adminisiracions Públiques, assegurani el complimeni dels
principis de necessiiai, efcàcia, proporcionaliiai, segureiai jurídica, iransparència i efciència. Si bé no



esià no esià inclòs en el Pla normatu de l'Adminisiració de la Generaliiai per a 2018, resulia necessari
iniciar la seua iramiiació en el preseni exercici per a complir amb l'objectu de desenvolupameni de
les  previsions  contngudes  en  la  Llei  17/2017  de  coordinació  de  policies  locals  de  la  Comuniiai
Valenciana,  a f de satsfer amb la major promptiud possible les noves necessiiais en maièria de
segureiai pública. 

Per ioi això, compliis els iràmiis procedimenials previsios en l'artcle 43 de la Llei 5/1983, de 30 de
desembre, de la Generaliiai, del Consell, a proposia del presideni de la Generaliiai, conforme amb el
Consell Jurídic Consultu, el Consell, prèvia deliberació, en la reunió del ..

DECRETE

Article 1. cbjecee

1. L'objecie d'aquesi decrei és regular els requisiis i el procedimeni perquè els ajuniamenis puguen
encomanar a l'òrgan auionòmic que tnga airibuïda la tiulariiai de la compeiència en maièria de
segureiai la realiizació de les proves selectves unifcades per a l'ingrés en l'escala bàsica dels cossos
de policia local de la Comuniiai Valenciana.

2. El que es disposa en aquesi decrei no s'aplica als encàrrecs de gestó que es puguen acordar de
forma individual  enire  un  ajuniameni  i  l'òrgan  auionòmic  que  tnga  airibuïda  la  tiulariiai  de  la
compeiència en maièria de segureiai, les quals es regiran pel que esiablisca el corresponeni conveni
singular.

Article 2. Àmbie d'aplicació

El preseni decrei s'aplica a iois els municipis de la Comuniiai Valenciana que disposen de cos de
policia local, així com a aquells alires que tnguen en iràmii l'expedieni de la seua creació, sempre que
l'òrgan auionòmic compeieni haja emés, amb caràcier favorable, l'informe previsi en l'artcle 34.4 de
la  Llei  17/2017,  de  13  de  desembre,  de  la  Generaliiai,  de  coordinació  de  policies  locals  de  la
Comuniiai Valenciana.

Article 3. Compeeènccie 

1.  Els  ajuniamenis  que  encomanen  a  l'òrgan  auionòmic  que  tnga  airibuïda  la  tiulariiai  de  la
compeiència en maièria de segureiai la realiizació de proves selectves conservaran la plena tiulariiai
de les compeiències que, en maièria de selecció i nomenameni de personal funcionari, els airibueixen
les disposicions vigenis en maièria de règim local i d'ocupació pública.

2. Són elemenis subsiantus de l'exercici de la compeiència municipal, i hauran de ser adopiais en ioi
cas pels ajuniamenis, els acies i resolucions següenis:

a) Aprovació de l'oferia pública d'ocupació en la qual s'incloguen les places la coberiura de les quals és
objecie d'encàrrec, en la qual haurà de preveure's la corresponeni reserva de les places per a dones,
d'acord amb la disposició iransiiòria seiena de la Llei 17/2017.



b) Aprovació de les bases que han de regir el procés selectu.

c) Nomenameni dels aspiranis seleccionais com a personal funcionari en pràctques.

3. L'òrgan auionòmic que tnga airibuïda la tiulariiai de la compeiència en maièria de segureiai serà
compeieni per a organiizar i  execuiar, soia la seua exclusiva responsabiliiai,  ioies les accions que
siguen adequades per al bon desenvolupameni de les funcions encomanades, d'acord en ioi cas amb
el  que  es  dispose  en  la  normatva  d'aplicació  i  en  els  convenis  subscriis  a  aquesi  efecie  pels
ajuniamenis i l'òrgan auionòmic que tnga airibuïda la tiulariiai de la compeiència en maièria de
segureiai.

Article 4. Reqiui ie  per a la participació del  ajunceamence  enc le  prove   elective  uncifcade 

Per a poder partcipar en les proves selectves unifcades, els ajuniamenis inclosos en l'àmbii 
d'aplicació d'aquesi decrei hauran de complir els requisiis següenis:

a) Tindre aprovades i en vigor les oferies d'ocupació pública de les quals formen pari les places a 
cobrir miijançani les proves objecie d'encàrrec.

b) Adopiar vàlidameni l'acord d'encàrrec de gestó en favor de l'òrgan auionòmic que tnga airibuïda 
la tiulariiai de la compeiència en maièria de segureiai.

c) Sol·liciiar a l'òrgan auionòmic que tnga airibuïda la tiulariiai de la compeiència en maièria de
segureiai  la  partcipació  en  les  proves  unifcades  de  selecció  dins  del  iermini  de  preseniació  de
sol·liciiuds que es deiermine

d) Aprovar les bases que han de regir el procés de selecció, d'acord amb el model que esiablisca 
l'òrgan auionòmic que tnga airibuïda la tiulariiai de la compeiència en maièria de segureiai.

Article 5. Concvenci  d'enccrrrec de ee tió

1. Els encàrrecs de la realiizació de les proves selectves unifcades, a l'òrgan auionòmic que tnga
airibuïda  la  tiulariiai  de  la  compeiència  en  maièria  de  segureiai,  es  formaliizaran  miijançani
convenis d'encàrrec de gestó enire el ciiai òrgan i cadascun dels ajuniamenis partcipanis. Aquesis
convenis es iramiiaran com a convenis tpus segons que preveu la disposició addicional iercera del
Decrei  176/2014,  de  10  d'ociubre,  del  Consell,  pel  qual  regula  els  convenis  que  subscriga  la
Generaliiai i el seu regisire.

2. Els convenis d'encàrrec de gestó contndran les clàusules necessàries per a possibiliiar la gestó
efectva per  l'òrgan auionòmic que tnga airibuïda la  tiulariiai  de la compeiència en maièria  de
segureiai  de  ioies  les  aciuacions  necessàries  per  al  desenvolupameni  de  les  proves  selectves, i
esiabliran  l'obligació  de  cadascun  dels  ajuniamenis  signaiaris  de  presiar  ioia  la  col·laboració
necessària  per  al  bon  desenvolupameni  d'aquesies,  així  com  la  seua  obligació  d'efeciuar  els
nomenamenis de les persones que li siguen proposades per l'òrgan auionòmic que tnga airibuïda la
tiulariiai  de  la  compeiència  en  maièria  de  segureiai,  d'acord  amb  els  resuliais  de  les  proves
selectves realiizades.



Article 6. Procedimence de oormaliezaació del  enccrrrec 

1.  Amb  caràcier  previ  a  l'inici  del  procedimeni  que  s'esiableix  en  els  apariais  següenis,  l'òrgan
auionòmic que tnga airibuïda la tiulariiai de la compeiència en maièria de segureiai elaborarà una
proposia de conveni tpus d'acord amb el  que preveu l'artcle anierior,  i  es realiizaran els iràmiis
exigiis per l'artcle 12 del Decrei 176/2014, de 10 d'ociubre , del Consell.

2.  Per  resolució  de  la  persona  tiular  de  la  direcció  de  l'òrgan  auionòmic  que  tnga  airibuïda  la
tiulariiai de la compeiència en maièria de segureiai publicada en  el Diari cfcial de la Genceralieae
Valenccianca, s'iniciarà un període, de durada no superior a un mes des de la publicació, durani el qual
els  ajuniamenis  que  ho  desiigen  comunicaran  al  ciiai  òrgan  la  seua  inienció  d'encomanar-li  la
realiizació de les proves de selecció per a l'ingrés en els seus cossos de policia local d'acord amb el que
es preveu en el preseni decrei. Amb la resolució es publicaran, com a annexos seus:

a) El model de les bases que han de regir el desenvolupameni de les proves de selecció, d'acord amb
el que disposa l'artcle 8.

b) La proposia de conveni tpus miijançani el qual es formaliizarà l'encàrrec.

3. En la seua comunicació a l'òrgan auionòmic que tnga airibuïda la tiulariiai de la compeiència en
maièria de segureiai, cada ajuniameni farà consiar el nombre i caracierístques de les places d'ageni
de policia local  la selecció de les quals  preveu encomanar-li,  a la qual  ha d'adjuniar les següenis
certfcacions, expedides pel secreiari de la corporació amb el vistplau de l'alcalde:

a) Certfcació  de  l'acord  municipal  pel  qual  s'aprova  encomanar  a  l'òrgan  auionòmic  que  tnga
airibuïda  la  tiulariiai  de  la  compeiència  en maièria  de segureiai  la  realiizació  de les  proves  de
selecció.

b) Certfcació de l'acord municipal  d'aprovació de les bases, d'acord amb el  model publicai en el
DOGV.

c) Certfcació de l'acord d'aprovació de la proposia de conveni adopiai per l'òrgan compeieni de
l'ajuniameni.

d) Certfcació dels acords d'aprovació de l'oferia o oferies d'ocupació en les quals fguren les places a
incloure en l'encàrrec, amb indicació de la seua daia de publicació ofcial.

e) Certfcació que les places objecie de l'encàrrec esian incloses en la plantlla del cos de policia local
aprovada per l'ajuniameni, així com de la doiació econòmica que ienen en el pressuposi municipal
vigeni.

4.  L'òrgan auionòmic que tnga airibuïda la tiulariiai  de la compeiència en maièria de segureiai
examinarà les comunicacions preseniades pels ajuniamenis i, si és procedeni, els aiorgarà un iermini
de deu dies per a l'esmena de defciències. Transcorregui aquesi iermini, la direcció del ciiai òrgan



elaborarà la relació de municipis sol·liciianis, amb indicació del nombre i caracierístques de les places
oferides  per  cada  municipi.  D'aquesia  relació  s'exclouran  les  places  corresponenis  a  oferies
d'ocupació pública la daia d'aprovació de les quals siga anierior en més de dos anys a la daia de la
comunicació  de  l'ajuniameni.  Si  es  produeix  aquesia  circumsiància,  se'n  donarà  compie  a
l'ajuniameni afeciai.

5.  L'òrgan auionòmic que tnga airibuïda la tiulariiai  de la compeiència en maièria de segureiai
incorporarà a la proposia de conveni tpus la relació de municipis amb els quals es formaliizarà el
conveni, i realiizarà els iràmiis oporiuns per a l'elevació al Consell.

6.  En  un  iermini  màxim de  quinze  dies  des  de  l'aprovació  del  conveni  tpus  pel  Consell,  l'òrgan
auionòmic que tnga airibuïda la tiulariiai de la compeiència en maièria de segureiai subscriurà el
corresponeni  conveni  d'encàrrec  de gestó amb cadascun dels  ajuniamenis  inclosos  en la  relació
aprovada.  En  cas  que  en  aquesi  iermini  no  es  poguera  formaliizar  el  conveni  amb  algun  dels
ajuniamenis afeciais per causa impuiable a aquesi, se'l tndrà com a desisti de l'encàrrec i quedarà
exclòs del procés unifcai de selecció.

7. Una vegada subscriis iois els convenis d'encàrrec de gestó, haurà de procedir-se a la publicació de
la convocaiòria del procés de realiizació de les proves selectves unifcades, en el iermini màxim d'un
mes.

8. Toies les comunicacions que hagen de produir-se enire els ajuniamenis i l'òrgan auionòmic que
tnga airibuïda la tiulariiai de la compeiència en maièria de segureiai de conformiiai amb el que es
preveu en aqueix artcle es duran a ierme per miijans ielemàtcs, a iravés de l'adreça elecirònica que
s'indique en la resolució previsia en l'apariai 1.

Artcle 7. Bases reguladores

Les bases reguladores hauran d'incloure, com a mínim, els aspecies següenis:

a) Requisiis que hauran de complir les persones aspiranis a les places que es convoquen.
b) Sisiema selectu.
c) La composició de l'òrgan iècnic de selecció i la seua forma de nomenameni, d'acord amb el que es 
preveu en l'artcle 10.
d) Normes de funcionameni d'aquesi.
e) Contngui de les proves.
f) Desenvolupameni de les proves.
g) Forma de qualifcació.
h) Procedimeni de selecció de destnacions.
i) Proposia de nomenameni als ajuniamenis.

Article 8. Concvocaeòrie  de le  prove   elective  uncifcade 

1.  Les  proves  selectves unifcades es convocaran miijançani  resolució de la persona tiular  de la
direcció  de  l'òrgan  auionòmic  que  tnga airibuïda  la  tiulariiai  de  la  compeiència  en  maièria  de
segureiai, de conformiiai amb el que es disposa en l'artcle 53.2 de la Llei 17/2017. A la convocaiòria
s'incorporaran les bases prèviameni aprovades pels ajuniamenis.



2.  Les  convocaiòries  especifcaran el  cos de policia  local  a  què perianga cadascuna de les  places
convocades, així  com la seua classifcació, i  deierminaràn el  calendari  de desenvolupameni de les
proves.

3. Les convocaiòries de proves selectves unifcades i les seues bases seran vinculanis per a l'òrgan
auionòmic  que  tnga airibuïda  la  tiulariiai  de  la  compeiència  en  maièria  de  segureiai  i  per  als
ajuniamenis  partcipanis,  per  a  les  persones  aspiranis  i  per  als  membres  dels  òrgans  iècnics  de
selecció.

4. En les convocaiòries es faran consiar els cursos selectus i els períodes de pràctques que, si escau,
hagen de superar els aspiranis en el marc del procés de selecció. No obsiani això, els cursos selectus i
els períodes de pràctques no formaran pari dels encàrrecs de gestó, i es desenvoluparan d'acord amb
el que es disposa per la normatva que els regule.

Article 9. Reqiui ie  del  participance  enc le  prove  de  elecció uncifcade 

1. Per a partcipar en les proves selectves unifcades,  els  aspiranis  hauran de reunir  els  requisiis
previsios en l'artcle 58 de la Llei  17/2017 i en la seua normatva específca de desplegameni. No
obsiani això, el requisii de superació de la fase prèvia i del curs de capaciiació previsios en l'artcle
56.2 de la Llei 17/2017 serà exigible en els iermes que s'esiableixen en l'apariai 2 de la disposició
iransiiòria segona d'aquesia llei.

2. Els aspiranis acrediiaran, en el momeni de preseniar la seua sol·liciiud, haver satsfei, si escau,
l'impori de les iaxes per partcipació en el procés unifcai de selecció de policies locals, d'acord amb el
que esiablisca la Llei 20/2017, de 28 de desembre, de la Generaliiai, de iaxes. Els ajuniamenis que
hagen subscrii  convenis  d'encàrrec  de  gestó  no podran  imposar  iaxes  ni  exaccions  de  qualsevol
naiuralesa als aspiranis per la seua partcipació en el procés de selecció objecie d'encàrrec.

Artcle 10. Composició de l'òrgan iècnic de selecció i la seua forma de nomenameni.

1. Es constiuirà un òrgan especialiizai que garantsca la imparcialiiai dels seus membres, així com la
seua idoneïiai i professionaliiai quani al contngui funcional propi dels cossos de policia local, que es-
iarà formai per la Presidència, ires vocalies i una secreiaria.

a) Presidència: nomenada a proposia per la persona tiular de la direcció de l'òrgan auionòmic
que tnga airibuïda la tiulariiai de la compeiència en maièria de segureiai.

b) Tres vocalies: dos a proposia de la Federació Valenciana de Municipis i Províncies i una a pro-
posia de l'òrgan auionòmic que tnga airibuïda la tiulariiai de la compeiència en maièria de
segureiai.

c) Secreiaria: exercida per una persona funcionària del Grup A-1, llicenciada en drei, adscriia a
l'òrgan auionòmic que tnga airibuïda la tiulariiai de la compeiència en maièria de segureiai.

3. La composició del iribunal inclourà la dels respectus suplenis.
4. Es podrà nomenar personal assessor del iribunal per a les proves psicoiècniques, mèdiques i d'apt-
iud fsica. Aquesi nomenameni haurà de fer-se públic amb anierioriiai a la realiizació de les proves.



5. La persona tiular de la direcció de l'AVSRE, dins de les funcions de coordinació de la Policia Local
que ié assignades, impulsarà que la composició dels iribunals de selecció siga pariiària.

6. Les persones que siguen nomenades per a ocupar les vocalies, basani-se en el principi d'especiali -
iai, hauran de reunir els requisiis següenis:

a) Ser personal funcionari de carrera de qualsevol Cos de la Policia Local de la Comuniiai Valen-
ciana, amb la caiegoria professional mínima d'ofcial, escala executva, i posseir com a mínim la
tiulació universiiària de grau o llicenciaiura.
b) Haver exercii l'actviiai professional policial com a mínim durani 15 anys.
c) Haver sigui nomenais a partr d'un sorieig, celebrai enire les persones que s'hagen inscrii en
una borsa constiuïda per a això, a partr d'una convocaiòria de concurrència pública en la qual
s'esiabliran criieris objectus per a la inscripció dels aspiranis en aquesia. En ioi cas, enire
aqueixos criieris hi haurà el d'haver obtngui la formació necessària, que s'esiablirà per a l'ade-
quai exercici d'aqueixa funció

Article 11 Realiezaació de le  prove 

1. Les proves es realiizaran i puniuaran de conformiiai amb el que preveuen les bases que regeixen la
realiizació de les proves selectves unifcades.

Article 12 Selecció de de tincacionc  pel  a pirance 

1. Una vegada concloses les proves, l'òrgan iècnic de selecció publicarà la relació d'aspiranis que les
hagen superades, ordenada d'acord amb els criieris esiabliis reglameniàriameni per a la selecció dels
i les agenis dels cossos de policia local de la Comuniiai Valenciana. Els aspiranis, segons l'ordre de
prelació que els corresponga, seleccionaran destnació de ioies les places incloses en la convocaiòria.
L'elecció de destnacions s'efeciuarà en acie públic miijançani crida individual  a cadascuna de les
persones aspiranis.

2. L'òrgan iècnic de selecció elevarà a la direcció de l'òrgan auionòmic que tnga airibuïda la tiulariiai
de la compeiència en maièria de segureiai la relació d'aspiranis aprovais i de la destnació iriada per
cadascun. La direcció de l'òrgan auionòmic que tnga airibuïda la tiulariiai de la compeiència en
maièria  de  segureiai  aprovarà  les  corresponenis  proposies  de  nomenameni  i  les  notfcarà  als
ajuniamenis afeciais.

Article 13. Nomencamence

1. Les proposies de nomenameni notfcades per l'òrgan auionòmic que tnga airibuïda la tiulariiai de
la compeiència en maièria de segureiai tndran caràcier vinculani per als ajuniamenis destnaiaris, en
els maieixos iermes que si les proves selectves hagueren sigui realiizades direciameni pels maieixos
ajuniamenis.

2. En cas que el procés de selecció, d'acord amb la normatva general aplicable a l'accés als cossos de
policia local amb la caiegoria d'ageni de l'escala bàsica, haja d'incloure la superació d'un curs selectu
o un període de pràctques, els ajuniamenis efeciuaran el nomenameni dels aspiranis proposais per



l'òrgan auionòmic que tnga airibuïda la tiulariiai de la compeiència en maièria de segureiai com a
funcionaris  en pràctques.  En cas  conirari,  els  aspiranis  proposais  seran  nomenais  funcionaris  de
carrera.

Disposicions fnals

Primera. Habiliiació normatva
L'òrgan auionòmic que tnga airibuïda la tiulariiai de la compeiència en maièria de segureiai  diciarà
les disposicions necessàries per al desplegameni del preseni decrei.

Segona: Formació del personal que ocupe les vocalies dels òrgans iècnics de selecció.

La formació a què fa referència l'apariai 10 com a requisii per a poder formar pari de la borsa de per-
sonal disponible per a ser nomenai membre de les vocalies dels òrgans iècnics de selecció, serà orga-
niizada per l'IVASPE. Miijançani una resolució de la persona tiular de la direcció de l'òrgan auionòmic
que tnga airibuïda la tiulariiai de la compeiència en maièria de segureiai  es convocarà l'oporiú curs
de capaciiació, almenys de irenia hores de durada, que inclourà de manera sufcieni els aspecies ièc-
nics, jurídics i ètcs de l'accés a la funció pública.

Tercera. Enirada en vigor
El preseni decrei enirarà en vigor l'endemà del dia de publicació en el Diari Ofcial de la Generaliiai
Valenciana. 


