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2.9. Servei de borsa de treball temporal d’agents de la PL: modificació de les instruccions del 

servei i puntualització de les normes de funcionament de la borsa   

Ateses les següents consideracions: 

1.- Mitjançant acord de Ple de data 14/07/2016 es va aprovar la creació del servei de Borsa de Treball 
Temporal d’Agents de Policia Local, així com les Instruccions del Servei, a les quals es preveia la 
possibilitat de subministrar la uniformitat per part de la Mancomunitat. 

2.- Amb data 22/05/2018 s’ha publicat al DOGV nº 8300 el Decret Llei 2/2018, d’11 de maig, del 
Consell, de modificació de la Llei 17/2017, de 13 de desembre, de coordinació de policies locals de la 
Comunitat Valenciana, disposant que els nomenaments de personal funcionari interí realitzats a 
l’empara d’aquesta disposició transitòria finalitzaran, com a màxim, el 31 de desembre de 2018. 

3.- Resultant, a la vista d’esta nova disposició, poc viable econòmicament la previsió d’uniformitat 
per part de la Mancomunitat d’acord amb l’apartat 5é de les Instruccions del Servei de Borsa de 
Treball Temporal d’Agents de Policia Local. 

4.- Resultant necessària a la vista de l'ús de la borsa pels ajuntaments, puntualitzacions a les 
instruccions aprovades. 

5.- Es sotmet a consideració de la Junta de Govern / Comissió informativa de la Mancomunitat els 
següents acords: 

PRIMER.- Aprovar la modificació de les instruccions del servei de borsa de treball temporal d'agents 
de la PL en els termes que s'assenyalen en document annex.  

A l'expedient constarà exemplar, diligenciat pel secretari de la Mancomunitat de les instruccions 
aprovades. 

SEGON.- Comunicar este acord als municipis adherits al servei.  

Alzira, juny 2018 
EL PRESIDENT       
 
 


