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Les forçes i cossos de seguretat s'organitzen en distints cossos:

-Forçes i cossos de seguretat de l'Estat (CNP i Guardia Civil)
-Cos de policia autonòmica (actualment CNP adscrit a Comunitat.
Valenciana)
-Cos de Policia local de les Corporacions Locals
ELS MEMBRES DEL COS DE LA POLICIA LOCAL SÓN:
-membres de la Administració Local en general (funcionaris/es)
-membres d'un cos i força de seguretat

COMPETÈNCIES EN MATÈRIA DE POLICIA LOCAL
-Estat: Llei Orgànica de Forçes i Cossos de Seguretat 2/1986 de 13 març,Text
Refós Estatut Bàsic de l'Empleat Públic i Llei Bases Règim Local
-Comunitat Autònoma Valenciana: Llei 17/2017 de 13 desembre
-Municipi: Reglaments interns d’ organització i funcionament de policia local
A LA COMUNITAT VALENCIANA N'HI HAN 538 MUNICIPIS I ESTAN OBLIGATS A
TINDRE COS DE POLICIA LOCAL ELS DE MÉS DE 5000 HABITANTS. ALS DE
MENYS DE 5000 HABITANTS ÉS POTESTATIU. MALGRAT AÇÒ EL 38,28% DELS
XICOTETS MUNICIPIS COMPTEN AMB AQUEST

EL COS DE LA POLICIA LOCAL TE UNA ESTRUCTURA I
ORGANITZACIÓ JERARQUITZADA I ESTÀ BAIX LA
SUPERIOR AUTORITAT I DEPENDÈNCIA DIRECTA DE LA
PERSONA TITULAR DE L'ALCALDIA O REGIDORIA EN
QUÍ DELEGUE

ALCALDIA
REGIDORIA DELEGADA DE POLICIA
ESCALA SUPERIOR (COMISSARI/A PRINCIPAL
COMISSARI/A)
ESCALA TÈCNICA (INTENDENT I INSPECTOR)
ESCALA EXECUTIVA (OFICIAL)
ESCALA BÀSICA (AGENT)
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L'ESTRUCTURA MÍNIMA DEL COS DE POLICIA LOCAL A
CADA MUNICIPI ESTARÀ EN FUNCIÓ DE LA POBLACIÓ
O DEL NOMBRE DE MEMBRES DEL COS-ES TROBA
REGULADA A LA LLEI 17/2017 DE COORDINACIÓ

PRINCIPALS FUNCIONS DE LA POLICIA LOCAL:
a) Protegir les Autoritats de les Corporacions Locals i vigilància o custòdia dels
seus edificis o instalacions
b) Ordenar, senyalitzar i dirigir el trànsit al casc urbà, d'acord amb allò
establert a les normes de circulació

c) Instruïr atestats per accidents de circulació dintre del casc urbà
d) Policia Administrativa, en tot allò referent a Ordenances, Bans i demés
disposicions municipals dintre de l'àmbit de la seua competència

e) La prestació d'auxili, en els casos d'accident, catàstrofe o calamitat pública,
participant, en la forma prevista en les Lleis, en l'execució dels plans de Protecció Civil.
f) Efectuar diligències de prevenció i quantes actuacions tendisquen a evitar la comissió
d'actes delictius en el marc de col·laboració establert en les Juntes de Seguretat
g) Participar en les funcions de Policia Judicial
h) Vigilar els espais públics i col·laborar amb les Forçes i Cossos de Seguretat de l'Estat
i amb la Policia de les Comunitats Autònomes en la protecció de les manifestacions i el
manteniment de l'ordre en grans concentracions humanes, quan siguen requerits per a
això.
i) Cooperar en la resolució dels conflictes privats quan siguen requerits per a això

PRINCIPALS ÓRGANS COMPETENTS EN LA
GENERALITAT VALENCIANA
AGÈNCIA VALENCIANA DE SEGURETAT I RESPOSTA A
LES EMERGÈNCIES
INSTITUT VALENCIÀ DE SEGURETAT PÚBLICA

ANÀLISI DELS PRINCIPALS PROBLEMES EXISTENTS EN
EL COS DE LA POLICIA LOCAL
-Necessitat de modificar l'accés a la funció pública dels/les policies locals
(processos selectius llargs, despeses tribunals, publicacions butlletíns
oficials, molta despesa per als ajuntaments
-Inestabilitat laboral amb un elevat nombre d'agents de policia local en
situació de interinitat
-Restriccions en els últims anys a les ofertes d'ocupació pública amb la taxa
de reposició d'efectius
-jubilació anticipada dels membres del cos de policia local
-Molta movilitat dels policies degut a permutes, comissions serveis, accés
per torn de movilitat, diferència en les retribucions en cadascún dels
Municipis
-Dificultat per als municipis menuts de mantindre un cos de policia local

ANÀLISI D'ALGUNES PARTICULARITATS EXISTENTS EN EL COS
DE LA POLICIA LOCAL

-còmput anual i jornada de treball: El nombre d'hores totals
anuals és el mateix que per a la resta d'empleats públics. La
particularitat està en la distribució del temps de treball
(jornades especials perquè es troben en servei permanent,
torns de matí, vesprada i nit,servei en festius, descansos
semanals, prolongació de jornada de treball
Dificultat a l'hora de confeccionar els “cuadrants del servei”

ANÀLISI D'ALGUNES PARTICULARITATS EXISTENTS EN EL COS
DE LA POLICIA LOCAL
-Particularitat del lloc de treball i el seu reflexe en
l'estructura retributiva mitjançant el complement específic
on es deu tindre en compte la turnicitat, penositat,
nocturnitat,perillositat etc
-Serveis extraordinaris (tot allò que es treballa sota les 37,5
hores semanals en còmput semanal)
-Recursos tècnics: parc mòbil, mitjans defensius com les
armes reglamentàries o els jupetins antibales, uniformitat
etc

-Necessitat de modificar l'accés a la funció pública dels/les policies locals (processos
selectius llargs, despeses tribunals, publicacions butlletíns oficials, molta despesa per
als ajuntaments

-Simplificació del processos de selecció i participació més activa de l'IVASPE amb una
fase prèvia (proves físiques i psicotècniques) i curs bàsic de capacitació. Nova
regulació per Decret 153/2019 de 12 de juliol
-Possibilitat de què els ajuntaments encomanen a l'IVASPE la gestió de les proves
selectives unificades per a l'ingrés en l'escala bàsica dels cossos de policia local de la
Comunitat Valenciana (Decret 50/2019 de 29 de març)

-Inestabilitat laboral amb un elevat nombre d'agents de policia local en situació de
interinitat

-Tant la llei de pressupostos 6/2018 de 3 de juliol com la llei de coordinació de
policies locals de la Comunitat Valenciana preveuen la necessitat de traure en les
ofertes d'ocupació pública dels anys 2017,2018 i 2019 les plaçes ocupades per
policies interins en els termes de la llei de pressupostos i convocar processos
selectius de consolidació d'ocupació temporal
-Taxes de reposició en llei de pressupostos del 115%

-Regulació de l'article 41 de la llei de coordinació
“Els cossos de policia local estaran integrats únicament per personal funcionari de
carrera d'administració especial...”
-Transitorietat durant els anys 2018 i fins al 31 desembre 2019
Possibilitat de nomenar personal funcionari interí en els seus cossos de policia
local amb la categoria d'agent en totes aquelles plaçes que queden vacants per les
jubilacions anticipades i a més en els pobles de més de 20.000 habitants en
qualsevol plaça que quede vacant, sempre i quan en ambdos casos es
cumplixquen uns requisits.

-El Tribunal Suprem en Sentència de juny del 2019 va reconéixer la impossibilitat
de procedir al nomenament d'agents de policia local en règim de interinitat
-OJO!!!!!! EL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL EN SENTÈNCIA DE SETEMBRE DE 2019
EN QUESTIÓ DE INCONSTITUCIONALITAT PLANTEJADA PEL TRIBUNAL SUPERIOR
JUSTÍCIA DE LES ILLES BALEARS ESTABLEIX LA POSSIBILITAT DE PROCEDIR AL
NOMENAMENT D'AGENTS DE POLICIA LOCAL EN RÈGIM DE INTERINITAT

QUÈ PASSARÀ A LA COMUNITAT VALENCIANA A PARTIR DE L'1 DE GENER DEL
2020? L'AGÈNCIA VALENCIANA DE SEGURITAT I COORDINACIÓ DAVANT DE LES
EMERGÈNCIES HA ELEVAT CONSULTA A L'ADVOCACIA DE L'ESTAT.

-Dificultat per als municipis menuts de mantindre un cos de policia local

La llei de coordinació articula els mecanismos que fan posible l’associació d’aquells
municipis interessats, amb la finalitat de prestar els serveis de policía amb el rigor
que requereix tota actuació policial, però també amb eficiencia i optimització de
recursos públics.

MOLTES GRÀCIES PER LA SEUA
ATENCIÓ

