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ANUNCI DE LA MANCOMUNITAT DE LA RIBERA ALTA  

 

 

RESOLUCIÓ DE RECURSOS D’ALÇADA CONTRA PREGUNTES DE LA PROVA DE CONEIXEMENTS 
DEL PROCÉS DE SELECCIÓ DE LA BORSA DE TREBALL TEMPORAL MANCOMUNADA D’AGENTS DE LA PL 

 

 

Mitjançant resolució de la Presidència de la Mancomunitat de data 24 de març de 2017, s’ha resolt respecte dels 

recursos d’alçada presentats contra les preguntes de la prova de coneixements del procés de selecció i constitució de la 

borsa de treball temporal mancomunada d’agents de la PL. Seguidament es transcriu la resolució adoptada: 

 
 

«DECRET DE LA PRESIDÈNCIA 
 
Txema Peláez Palazón, President de la Mancomunitat de la Ribera Alta, en exercici de les facultats i les 
obligacions que la legalitat em confereix en eixa condició, i atenent les següents consideracions: 
 

 
I. Esta Mancomunitat està tramitant el procediment de selecció i constitució d’una borsa de treball 
temporal mancomunada d’agents de PL. En el procés s’han rebut diferents recursos d’alçada contra la 
contestació del Tribunal a algunes de les reclamacions presentades pels aspirants a les preguntes de la 
prova de coneixements de la Fase d’Oposició del procés selectiu. 
 
II. El Tribunal ha manifestat el seu parer al respecte dels fonaments dels diferents recursos presentats. 
 
III. Al respecte de les qüestions al·legades als recursos d’alçada plantejats, cal considerar: 
 
3.1. Quant a la correcció de l’article 13: S’estima procedeix desestimar el recurs d’alçada. 
Les respostes a), b) i d) són incorrectes. La única correcta és la c). El recurs fa esment al fet de que la 
condició de “jefe superior del personal” és indelegable, però això no es contradiu amb la redacció de la resposta 
c). Pot fer dubtar, però no es contradiu. A la prova es demanava als aspirants que assenyalaren la resposta 
MÉS correcta. La resposta més correcta, en el cas de la pregunta 13, és i sols pot ser, la desposta c). 
 

El Tribunal va actuar correctament al desestimar la reclamació. 
 
3.2. Quant a la correcció de l’article 31: S’estima procedeix desestimar el recurs d’alçada. 
La resposta a) Si no recae resolución expresa en el plazo de un mes, és efectivament, plenament correcta; però 
també ho és la resposta b) Se así se notifica en el plazo de un mes. Eixa duplicitat va comportar la necessitat de NO 
considerar la pregunta i substituir-la per una de les preguntes de reserva. 
 
El Tribunal va actuar correctament a l’estimar la reclamació i optar por no considerar la pregunta 31 i 
substituir-la per una de les preguntes de reserva. 
 
3.3. Quant a la correcció de l’article 51: S’estima procedeix DESESTIMAR el recurs d’alçada. 
La resposta d) Las condecoraciones honoríficas, és incorrecta. La pregunta 51 es refereix a condecoracions que es 
puguen atorgar a persones encara que no tinguen vinculació amb els cossos de policia local, sempre que es 
tracten de fets i actuacions relacionades amb la policia local. El decret 124/13 de del Consell, en parlar de 
condecoracions honorífiques, fa referència al reconeixement de la dedicació i entrega en benefici de la CV, 
però NO a fets i actuacions relacionades amb la policia local 



 

 

 

MANCOMUNITAT DE LA RIBERA ALTA 
 

CIF P96 00005D. Inscrita en el Registre d’entitats locals del M.A.P. amb el número 0546025 

 

Seu : C/Taronger 116. 46600 Alzira. Telèfon 96 241 41 42  Fax 96 241 41 72 

Correu electrònic: info@manra.org  http:\\www.manra.org 

 
El Tribunal va actuar correctament al desestimar la reclamació. 
 
3.4. Quant a la correcció de l’article 58: S’estima procedeix ESTIMAR el recurs d’alçada. 
La resposta b) Se despenaliza expresamente la realización de actos de carácter sexual con mayores de 16 años y menores de 

18 en ciertos supuestos; resulta incorrecta en parlar de despenalizar, cuando debería decir penalizar. En resultar 
incorrecta esta resposta, la resposta d) Todas las respuestas son correctas; tampoc no resulta correcta, per la qual 
cosa resulten correctes les respostes  a) i c). Eixa duplicitat obliga a NO considerar la pregunta i substituir-la 
per una de les preguntes de reserva. 
 
El Tribunal va actuar incorrectament al no considerar la reclamació. La pregunta 58 no s’ha de considerar i 
ha de ser substituïda per una de les preguntes de reserva. 
 
3.5. Quant a la correcció de l’article 67: S’estima procedeix desestimar el recurs d’alçada. 
En la pregunta 67, relativa a la retirada del DNI, la resposta c) Se le puede retirar al detenido, por razones de 

seguridad del mismo, és correcta: En la detenció d’una persona se li retiren tots els efectes personals per raons 
de seguretat. 
 
El Tribunal va actuar correctament al desestimar la reclamació. 
 
3.6. Quant a la correcció de l’article 71: S’estima procedeix desestimar el recurs d’alçada. 
La pregunta 71 està ben anul·lada, ja que perquè es considere conducció temerària han de donar-se dues 
circumstàncies. La resposta considerada inicialment com a correcta, la resposta a) Conducir un vehículo de motor 

o un ciclomotor a velocidad superior en sesenta kilómetros por hora en vía urbana; sols fa referència a una d’eixes dues 
circumstàncies i no menciona la circumstància, també preceptiva, relativa a la taxa d’alcohol, per la qual 
cosa la resposta a) no resulta correcta. 
 
El Tribunal va actuar correctament a l’estimar la reclamació i optar por no considerar la pregunta 71 i 
substituir-la per una de les preguntes de reserva. 
 
3.7. Quant a la correcció de l’article 73: S’estima procedeix ESTIMAR el recurs d’alçada. 
La desposta considerada inicialment correcta era la desposta c) Sí, de forma excepcional cuando los conductores 

sean los padres o madres, tutores o persona mayor de edad autorizada por ellos, utilicen casco homologado y se cumplan las 

condiciones específicas de seguridad establecidas reglamentariamente; però en l’enunciat de la pregunta 73 es diu: 
Podrán circular menores de hasta siete años en un ciclomotor?, quan en realitat en compte dir “hasta”, havia d’haver 
dit “a partir de”. Eixa errada en l’ enunciat de la pregunta fa que cap de les repostes siga correcta, la qual 
cosa obliga a NO considerar la pregunta i substituir-la per una de les preguntes de reserva. 
 
El Tribunal va actuar incorrectament al no considerar la reclamació. La pregunta 73 no s’ha de considerar i 
ha de ser substituïda per una de les preguntes de reserva. 
 
IV. Correspon resoldre a la Presidència. 
 
 
RESOLC: 
 
Primer. Resoldre els diferents recursos d’alçada presentats contra la contestació del Tribunal a les 
reclamacions presentades pels aspirants a les preguntes de la prova de coneixements de la Fase d’Oposició 
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del procés de selecció i constitució d’una borsa de treball temporal mancomunada d’agents de PL, en el 
sentit de: 
 
1r. DESESTIMAR, pels fonaments exposats en les consideracions, els recursos d’alçada presentats en allò 
relatiu a les preguntes 13, 31,, 51, 67 i 71. 
 
2n. ESTIMAR, pels fonaments exposats en les consideracions, els recursos d’alçada presentats en allò relatiu 
a les preguntes 58 i 73. Estes dues preguntes NO han de ser considerades en la valoració definitiva de la 
prova de coneixements de la Fase d’Oposició del procés i han de ser substituïdes per les preguntes de 
reserva número 83 i 84. 
 
Segon. Requerir del Tribunal que esmene, per a tots i cadascun dels aspirants, la valoració de la prova de 
coneixements de la Fase d’Oposició del procés, en el sentit resultant de l’apartat 2n, del punt primer, d’esta 
resolució. 
 
Tercer. Traslladar esta resolució a tots els interessats, mitjançant la seua inserció en el tauler d’Edictes i en 
la pàgina Web de la Mancomunitat. 
» 
 

 
 
El que s’insereix en el tauler d’Edictes i en la pàgina web municipal de la Mancomunitat com a notificació a tots els 

interessats. Este acte és un acte definitiu, cap la interposició de recurs contenciós-administratiu en el termini de dos 

mesos, davant els tribunals de justícia de la ciutat de València. 

 

Alzira, 24 de març de 2017. 

 

El secretari de la Mancomunitat 


