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RESOLUCIÓ DE LA REGIDORIA DELEGADA
DE MODERNITZACIÓ DE L’ADMINISTRACIÓ
Mitjançant instància amb Registre d’entrada 1 juliol Juan Pablo Pascual Berzosa
en qualitat de representant sindical del Sindicat Professional de Policia Local i
Bombers, formula sol·licitud d'impugnació a la composició del tribunal de selecció de
les places d'agent de la policia local, publicada en el Butlletí Oficial de la Província de
València de 21 de juny de 2019, concretat en el nomenament dels seus membres,
formulant recusació així com en l'incompliment del principi d'especialitat dels titulars,
al·legant el següent:
1.- Que pel que sembla algun dels components no té la titulació que s'exigeix en el
procés de selecció, el de batxiller, tècnic o equivalent.
2.- Que quatre dels 7 membres que componen el Tribunal Qualificador no tenen com a
especialitat la Policia Local, quan les bases assenyalen expressament que el Tribunal es
constituirà atenent, entre uns altres, al principi d'especialitat i que sobre aquest tema,
comproven que les de la meitat dels seus membres titulars no són de l'especialitat de
Policia Local.
Pel que fa als punts al·legats, és a dir, al principi a la titulació que ostenten els
membres del tribunal qualificador, ben titulars, ben suplents, es procedeix d'ofici a la
revisió de la documentació obrante en la Secció de RRHH i Personal corresponent als
expedients personals de tots i cadascun d'ells, després de la qual cosa es requereix
telefònicament al funcionari d'aquesta Corporació Dióscoro Martín Sobrino, qui ocupa
el càrrec d'Agent de la Policia Local, a fi de que aporte la documentació acadèmica
pertinent al no constar en el seu expedient, resultant ser la de Tècnic Auxiliar en
Formació Professional de 1º Grau.
En aquest sentit, i a fi de poder establir equivalències de títols de formació
professional del sistema educatiu i els seus efectes tant acadèmics com a professional
que es deriven de la Llei 14/1970, de 4 d'agost (BOE 6 d'agost), General d'Educació i
Finançament de la Reforma Educativa, en el RD 777/1998, de 30 d'abril, pel qual es
desenvolupen determinats aspectes de l'ordenació de la Formació Professional en
l'àmbit del sistema educatiu, s'estableixen les següents equivalències:
“El títol de Tècnic Auxiliar té els mateixos efectes acadèmics que el títol de
Graduat en Educació Secundària Obligatòria i els mateixos efectes professionals que el
títol de Tècnic (titulació que s'obté en cursar un cicle formatiu de grau mitjà)
corresponent”.
En el mateix sentit es pronuncia la Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig,
d'Educació, en la seua disposició addicional trentena primera. Vigència de titulacions,
en assenyalar al punt 3 que el títol de Tècnic Auxiliar de la Llei 14/1970, de 4 d'agost,
General d'Educació i Finançament de la Reforma Educativa tindrà els mateixos efectes
acadèmics que el títol de Graduat en Educació Secundària i els mateixos efectes
professionals que el títol de Tècnic de la corresponent professió.
Atesa doncs la circumstància, s'estima que el Vocal suplent Dióscoro Martín
Sobrino- malgrat que la legislació vigent, tal com l'específica, li atorgue l'equivalència
entre el títol de Tècnic Auxiliar i el de Tècnic (titulació que s'obté en cursar un cicle
formatiu de grau mitjà) corresponent, únicament a efectes professionals establint a
efectes acadèmics l'equivalència entre el títol de Tècnic Auxiliar al de Graduat en
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Educació Secundària Obligatòria- no disposa de titulació acadèmica equivalent a
l'exigida en les proves selectives per a cobrir en propietat places vacants d'Agents de
Policia Local per a les quals el títol exigit és el de Batxiller, FP2 o equivalent.
Considerant que la Llei 40/2016, d'1 d'octubre, de Règim Jurídic del Sector
Públic, regula en el seu article 23 les causes d'abstenció, assenyalant les mateixes com a
motiu de recusació en l'article 24 i que les al·legacions formulades pel SPPLB, no
troben acomodament en aquests articles, no obstant açò, l'error o l'absència de la
qualificació del recurs per part del recurrent no serà obstacle per a la seua tramitació,
sempre que es deduïsca el seu vertader caràcter, tal com prevé l'article 115 de la Llei
39/2015 d'1 d'octubre, del Procediment administratiu Comú de les Administracions
Públiques
Considerant que la Llei 10/2010, de 9 de juliol, de la Generalitat, d'Ordenació i
Gestió de la Funció Pública Valenciana, assenyala en l'article 57 que en tot cas, els
òrgans de selecció estaran compostos exclusivament per personal funcionari, llevat que
es tracte de seleccionar personal laboral, en aquest cas podrà estar compost a més per
personal d'aquesta classe. La classificació professional dels membres dels òrgans de
selecció haurà de ser igual o superior a la del cos, agrupació professional funcionarial o
categoria laboral objecte de la convocatòria i, almenys, més de la meitat dels seus
membres haurà de posseir una titulació corresponent a la mateixa àrea de coneixements
que l'exigida en la convocatòria.
Considerant que Reial decret 364/1995, de 10 de març, pel qual s'aprova el
Reglament General d'ingrés del personal al servei de l'Administració General de l'Estat i
de provisió de llocs de treball i promoció professional dels funcionaris civils de
l'Administració General de l'Estat regula en l'article 11 que els Tribunals seran
nomenats, excepte excepció justificada, en cada ordre de convocatòria i conformement a
la mateixa els correspondrà el desenvolupament i la qualificació de les proves
selectives. Estaran constituïts per un nombre imparell de membres, funcionaris de
carrera, no inferior a cinc, havent de designar-se el mateix nombre de membres suplents
i en la seua composició es vetlarà pel compliment del principi d'especialitat. La totalitat
dels membres haurà de posseir un nivell de titulació igual o superior a l'exigit per a
l'ingrés en el Cos o Escala que es tracte i que en l'article 13 de la mateixa norma afig a
com a regles addicionals sobre la seua composició i funcionament, el que els òrgans de
selecció no podran estar formats majoritàriament per funcionaris pertanyents al mateix
Cos o Escala objecte de la selecció excepte les peculiaritats contingudes en les normes
específiques al fet que es refereix l'article 1.2 d'aquest Reglament.
Per tot això, esta regidoria, fent ús dels facultats que atorga la legislació vigent,
concretament el que preceptua l'article 21.1. h) de la Llei 7/85, de 2 d'abril, Reguladora
de les Bases del Règim Local, i que li han sigut expressament delegades per l'Alcaldia
mitjançant Resolució 3686 de 28/6/2019, RESOLC:
1.- Estimar parcialment la reclamació formulada per Juan Pablo Pascual Berzosa
en qualitat de representant sindical del Sindicat Professional de Policia Local i
Bombers, havent de procedir-se a la substitució de D. Dióscoro Martín Sobrino com a
Vocal Suplent en el Tribunal Qualificador de les proves de selecció d'Agents de la
policia local, la composició de la qual va ser publicada en el Butlletí Oficial de la
Província de València de 21 de juny de 2019.
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2.- Desestimar parcialment l'al·legació formulada per l'esmentat SPPB, referent
a l'incompliment del principi d'especialitat en la composició del Tribunal Qualificador,
per ajustar-se a Dret.

LOS FIRMANTES DE ESTE DOCUMENTO SE MUESTRAN EN LA PRIMERA PÁGINA DEL MISMO

Així ho mana i signa la regidora-delegat de l’Àrea de Modernització de
l’Administració, en el lloc i la data assenyalats al començament, i igualment signa el
Secretari General que dóna fe de l’acte i n’ordena la transcripció al Llibre de
Resolucions corresponent.
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