
Sr./a Alcalde/ssa-President/a

del Ajuntament

Benvolgut senyor

Benvolguda senyora

Davant  la  necessitat  del  municipalisme  valencià  per  trobar  mitjans  per  a 

solucionar la problemàtica de falta d'efectius de policia local en determinades èpoques 

de l'any, la Llei de Coordinació de Policies locals, ha respost establint fórmules que fan 

possible la prestació puntual de serveis per conveni.

La  Federació  Valenciana  de  Municipis  i  Províncies,  en  col·laboració  amb 

l'Agència Valenciana de Seguretat i Resposta a les Emergències ha estudiat l'aplicació 

d'aquestes fórmules en altres Comunitats  Autònomes,  com és el  cas d'Andalusia i 

Extremadura. En tots dos casos la resposta ha sigut molt positiva per als Ajuntaments i 

ha sigut un instrument de col·laboració molt útil i eficaç.

Per això, a efectes informatius, l’FVMP ha elaborat un esborrany de Conveni, 

perquè  des  del  vostre  ajuntament  conegueu  l'eina  i,  si  ho  considereu,  valoreu  i 

estudieu la possibilitat d'aplicació al vostre municipi.

El conveni s'ha redactat sobre la base de la normativa estatal i la Llei 17/2017, 

de 13 de desembre,  de coordinació de Policies locals de la Comunitat Valenciana. 

Sobre aquest tema cap entendre la possibilitat que, mitjançant les fórmules pertinents, 

puguen transferir-se o adscriure's  temporalment a un Cos de Policia  Local  agents, 

individualment  considerats,  d'altres  Cossos  de  Policia  Local.  En  aquest  sentit,  la 

jurisprudència del  Tribunal  Constitucional  (entre altres sentències,  SSTC 81/1983,  i 

86/1993) avala fórmules de col·laboració i cooperació entre diferents Cossos de Policia 

Local.

En concret,  l'article  36  de  la  Llei  de  Ccoordinació  de  Policies  Locals  de la 

Comunitat Valenciana estableix que:



1.  Els  municipis  que,  per  especials  circumstàncies,  tinguen  sobrecàrrega  de 

serveis  policials  en  determinades  èpoques  de  l'any  que  no requerisquen  un  

augment permanent de les seues plantilles de policia local, podran reforçar-les  

temporalment,  d'acord  amb les  seues  previsions  pressupostàries,  mitjançant  

convenis de col·laboració amb altres municipis, amb la finalitat que policies locals  

d'aquests puguen actuar per un temps determinat, en comissió de servei, en el terme  

del municipi sol·licitant i sota l'autoritat dels òrgans competents d'aquest.

2.  La  taula  general  de  negociació  de  cadascun  dels  municipis  afectats  tindrà  

coneixement de l'abast del conveni, del temps de vigència d’aquest, del nombre de  

persones  afectades,  del  sistema  de  selecció  de  candidats  i  candidates  i  de  les  

indemnitzacions que vagen a establir-se.

3. Aquesta prestació puntual de serveis haurà de ser acceptada voluntàriament per les  

persones  afectades,  i  la  seua  realització  comportarà  el  dret  a  percebre  les  

indemnitzacions que en el conveni s'establisquen.

4. En cap cas la persona podrà veure lesionats els seus drets a permisos, vacances i  

altres drets que tinga reconeguts en l'entitat local de procedència.

5. Els convenis de col·laboració hauran de ser comunicats a l'òrgan autonòmic que  

tinga  atribuïda  la  titularitat  de  la  competència  en  matèria  de  seguretat,  al  que  

correspon, així mateix, l'establiment d'un model de conveni marc.

6.  Reglamentàriament  es  definiran  el  marc  jurídic  i  els  termes  de  com  es  podrà  

realitzar la prestació puntual de serveis.



Per tot això, i amb la finalitat d'avançar en la solució de la problemàtica dels 

Ajuntaments, us adjuntem un esborrany de conveni, ajustat a la legislació vigent, per a 

que  pugueu  anar  treballant,  sense  perjudici  que  posteriorment,  quan  l'Agència 

Valenciana  de  Seguretat  i  Resposta  a  les  Emergències  desenvolupe 

reglamentàriament  els  aspectes  al  fet  que  es  refereix  el  punt  6  de  l'article  36, 

s'haguera d'introduir algun apartat complementari.

Sense un altre particular, rebeu una cordial salutació.

Vicent Gil Olmedo

Secretari General

València, 5 de juny de 2018



ANNEX I

CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE ELS AJUNTAMENTS (A) I (B) PER A LA 

PRESTACIÓ  PUNTUAL DE  SERVEIS  DE  POLICIA LOCAL DURANT  ELS  DIES 

------DE---------DE 2018,  SUBSCRIT A L'EMPARA DE L'ARTICLE 36 DE LA LLEI 

17/2017,  DE 13  DE DESEMBRE, DE LA GENERALITAT,  DE COORDINACIÓ DE 

POLICIES LOCALS DE LA COMUNITAT VALENCIANA

D'un costat, el/la Sr./Sra. ------------------, alcalde/alcaldessa de l'Ajuntament de (A), en 

representació  d'aquest,  assistit  pel/per  la  Secretari/ària  de  la  Corporació 

Sr./Sra.---------------------------------

I d'un altre el/la Sr./Sra. ----------------------------------, alcalde/alcaldessa de l'Ajuntament 

de (B), en representació d'aquest,  assistit  pel/per la Secretari/ària de la Corporació 

Sr./Sra.----------------------------------..

(En el supòsit que el Conveni afecte més parts, serà subscrit per tots els respectius 

alcaldes)

Les  parts  actuen  en  nom  i  representació  dels  seus  respectius  Ajuntaments,  de 

conformitat amb el que s'estableix en l'article 21.1.b) i i) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril,  

reguladora de la Bases del Règim Local; es reconeixen capacitat per a l'atorgament 

d'aquest document i

E X P O S E N :

I. Que l'Ajuntament (B), durant el/els dia/s --- de ---- del present any, experimenta per 

causa de ---------------  (per exemple, celebració de festes, increment de població per  

afluència turística, celebració d'esdeveniments culturals o esportius, etc.), un augment 

de la necessitat de serveis de policia local que no pot cobrir amb els seus actuals 

efectius, però que pel seu caràcter puntual no requereix un augment permanent de la 

plantilla del seu cos de policia.



II.  Que l'Ajuntament  (A),  en  aquestes dates,  no requereix  dels  serveis  de tots  els 

membres del seu Cos de Policia Local, per la qual cosa està en disposició d'autoritzar 

que,  mitjançant  comissió  de  serveis,  algun/s  d'ells  presten  temporalment  els  seus 

serveis en el municipi (B).

III.  Que  les  parts  acorden  la  celebració  d'un  Conveni  Interadministratiu  per  a  la 

prestació puntual de serveis de policia local en l'ajuntament B per part de personal 

funcionari  de  la  Policia  Local  del  municipi  (A),  amb base en l'article  36  de la  Llei 

17/2017, de 13 de desembre, de la Generalitat, de coordinació de policies locals de la 

Comunitat Valenciana que estableix:

«Article 36. Prestació puntual de serveis per conveni.

1. Els municipis que, per especials circumstàncies, tinguen sobrecàrrega de serveis  

policials  en  determinades  èpoques  de  l'any  que  no  requerisquen  un  augment  

permanent de les seues plantilles de policia local, podran reforçar-les temporalment,  

d'acord  amb  les  seues  previsions  pressupostàries,  mitjançant  convenis  de 

col·laboració amb altres municipis, amb la finalitat que policies locals d'aquests puguen  

actuar  per  un  temps  determinat,  en  comissió  de  servei,  en  el  terme del  municipi  

sol·licitant i sota l'autoritat dels òrgans competents d'aquest.»

IV.  D'acord amb l'article  36.2  de la  Llei  17/2017,  amb antelació a la  signatura  del 

present document s'ha donat compte a la taula general de negociació de cadascun 

dels municipis afectats de l'abast del conveni, del seu temps de vigència, del nombre 

de persones afectades, del  sistema de selecció de candidats i  candidates i  de les 

indemnitzacions que s'estableixen.

V. L'Ajuntament (B) acredita, mitjançant certificació de l'òrgan competent que s'adjunta 

al  present  conveni,  que disposa de crèdit  pressupostari  suficient  per a atendre les 

obligacions econòmiques que es deriven d’aquest.

VI. El present conveni de col·laboració es regirà per les següents

C L À U S U L E S



PRIMERA.-  L'Ajuntament  (A)  autoritza  a  les  persones  les  dades  de  les  quals  es 

relacionen a continuació, pertanyents al seu Cos de Policia, a exercir temporalment les 

seues funcions com a policies locals en el municipi (B), en comissió de serveis, com a 

reforç del cos de policia de l'ajuntament B i sota l'autoritat  dels òrgans competents 

d’aquest, pel motiu especificat en l'expositiu d'aquest document, i en les dates i horaris 

que s'especifiquen en la clàusula segona:

Categoria Nom DNI

Les persones a dalt  indicades han fet  manifestació  prèvia,  expressa  i  fefaent  que 

accepten voluntàriament dita comesa, adjuntant-se al present conveni els documents 

que així ho acrediten.

SEGONA.-  El  personal  funcionari  comissionat  que  s'indica  en  l'anterior  clàusula 

primera exercirà les seues funcions en el municipi (B) en els dies i horaris següents:

Nom Data Horari

Les franges horàries a dalt indicades només podran ser ampliades si  al seu terme 

esdevinguera una intervenció policial, i durant el temps indispensable per a finalitzar 

l'actuació o les diligencies conseqüència d'aquesta.

TERCERA.-  Per  la  prestació  dels  serveis  objecte  d'aquest  conveni,  el  personal 

comissionat rebrà la indemnització que es determina a continuació:

Nom Import

L'import d'aquestes indemnitzacions serà a càrrec de l'Ajuntament (B), el qual abonarà 

amb càrrec al seu pressupost el muntant global a l'Ajuntament (A), sent aquest, com a 



centre  pagador,  el  que  realitzarà  el  pagament  individualitzat  de  la  quantitat 

corresponent  a  cada  persona  comissionada,  efectuant  les  retencions a  l'efecte  de 

l'IRPF que corresponguen.

QUARTA.- El present Conveni tindrà vigència pel temps previst en la seua clàusula 

segona, sense que siga susceptible de pròrroga.

CINQUENA.- Per al seguiment, vigilància i control de l'execució del present conveni es 

formarà  una  comissió  integrada  per  un  representant  designat  per  cadascun  dels 

ajuntaments signataris.

SISENA.- El present conveni té caràcter de conveni interadministratiu dels previstos en 

l'article 47.2.a) de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic. 

Les possibles qüestions litigioses o controvèrsies al fet que puga donar lloc la seua 

aplicació, interpretació, modificació, efectes i resolució, seran resoltes de conformitat 

amb el que es disposa en la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció  

contenciosa administrativa.

I després de llegit, i trobant-ho conforme, se signa el present document per ambdues 

parts, a __________________, ______ de ____________ de 2018.
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