
Unitat: Servei de Recursos Humans
Exp.: RRHH 067/2017 (Nº Gestiona: 3312/2017) 
Assumpte: Decret  de designació de Comissió de Seguiment  de les productivitats  de la 

Policia Local 

DECRET

Antecedents

1. Vista la necessitat de crear la Comissió de Seguiment per a les Productivitats de la Policia 
Local  de Gandia,  prevista  en l’acord adoptat  al  respecte pels  sindicats  de l’Ajuntament  de 
Gandia en data 1 de febrer de 2006.

2. Vist que pels representants dels treballadors s'ha formulat proposta de titular i suplents per  
formar part de l’esmentada Comissió.

Fonaments de Dret

Primer. Considerant que en data 1 de febrer de 2006, els sindicats de l’Ajuntament de Gandia 
van subscriure,  conjuntament,  proposta de creació d’una Comissió de Seguiment  per  a les 
productivitats de la Policia Local (La Comissió), formada pel regidor de Seguretat Ciutadana o 
persona en qui delegue; el regidor de Recursos Humans o persona en qui delegue; el cap de la  
Policia Local; el cap de Servei de Recursos Humans, dos membres de comandament de la 
categoría técnica o superior, un representant de cada sindicat i un representant de la mútua 
amb veu però sense vot.

Segon.  La Comissió, en quant órgan col·legiat de l’Ajuntament, troba la seua regulació en el 
Títol VI del Reglament Orgànic del Govern i de l’Administració Municipal (ROGA), publicat en el  
Butlletí Oficial de la Província de València número 213, de 8 de novembre de 2011

Tercer.  Pel que fa al règim jurídic de funcionament de la comissió tècnica esmentada, com a 
òrgan col·legiat de l'Ajuntament, li resulta aplicable l'article 75 del ROGA que estableix que el 
mateix s’ha d’ajustar a les normes contingudes en el capítol II del títol II de la Llei 30/1992, de 
26  de  novembre,  de  règim  jurídic  de  les  administracions  públiques  i  del  procediment 
administratiu comú, sense perjudici de les peculiaritats organitzatives que es continguen en la 
seua norma de creació.

Com a conseqüència de l’entrada en vigor de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic 
del Sector Públic, cal entendre feta la remissió a la Secció 3 del Capítol II de la mateixa.

Quart.  Pel que fa a les competències per a la creació d'òrgans col·legiats, l'article 76.4 de 
l'ROGA estableix que correspon als titulars de les Àrees acordar la creació d'òrgans col·legiats 
les funcions dels quals es concreten en el  seguiment,  assessorament, coordinació i  control 
d'altres òrgans o activitats administratives de la competència d'aquells. Per aquest motiu, cal 
entendre que les atribucions per a la constitució de La Comissió corresponen a José Manuel  
Prieto Part, nomenat regidor de Govern titolar de l’Àrea d’Administració, Modernització i Govern 
Obert, per Decret 3868, de 3 de juliol de 2015, modificat mitjançant Decret 27, de 8 de gener de 
2016.

Per tot l'exposat i en virtut de les esmentades atribucions

RESOLC



PRIMER. Constituir la Comissió de Seguiment per a les Productivitats de la Policia Local de 
Gandia.

SEGON. Designar com a membres de l'esmentada comissió técnica, a les persones seguents: 

1. Àngels  Pérez  Alarte,  regidora  delegada  de  Seguretat,  Trànsit,  Mediació  i 
Convivència

2. José  Manuel  Prieto  Part,  regidor  de  Govern  delegat  de  l’Àrea  d’Administració, 
Modernització i Govern Obert

3. Marcos  Cuesta  Fernández,  intendent  principal-cap  de  la  Policia  Local,  titolar  i 
Vicente Roig Angosto, intendent principal-cap de la Policia Local, com a suplent

4. Josep  Ferran  Carbó  Escrivà,  cap  del  Servei  de Recursos  Humans  i  Relacions 
Laborals

5. Salvador Morant Sancho, intendent de la Policia Local, titolar i José Ignacio Donet 
Enguix, inspector de la Policia Local, com a suplent.

6. Rafael Campos Pérez, inspector de la Policia Local, titolar i José Félix Mendieta 
Sancho, inspector de la Policia Local, com a suplent

7. Rafael Mora Ribera, representant titolar d’UGT i Santiago Cabanilles Valls, com a 
suplent

8. Joaquín Gascón Clar, representant titolar de CCOO i Óscar Bolo Codina, com a 
suplent

9. José Manuel Ruiz Escrivà, representant titolar de STAS-Intersindical Valenciana i 
Rosana Mejías Sánchez, com a suplent

10. Simeón González Caudeli, representant titolar de SPPLB i Oliver Fernández Donet, 
com a suplent

11. Daniel Milvaques Seguí, representant titolar de CSIF-F i Jesús Ginestar Siscar, com 
a suplent

12. Francisco Docón Juan, en representació de la mútua d’accidents de treball, amb 
veu però sense vot.

Secretari: 

Titolar: Jesús Almela Chanzà, tècnic d’administració general del Servei de 
Recursos Humans

Suplent: Soraya Martorell Pascual tècnica de gestió del Servei de Recursos 
Humanos

TERCER. Notificar aquesta Resolució als membres designats per a formar part de la comissió 
tècnica, per al seu coneixement i als efectes oportuns.

QUART. Comunicar  aquesta  Resolució  als  òrgans  de  representació  dels  treballadors 
municipals, per al seu coneixement i als efectes que pertoquen.

EL REGIDOR DE GOVERN TITOLAR
DE L’ÀREA D’ADMINISTRACIÓ, 

MODERNITZACIÓ I GOVERN OBERT

EL SECRETARI GENERAL
DEL PLE

(Decret 3868, de 03/0772015, modificat 
mitjançant Decret 27, de 08/01/2016)

(R. Conselleria de Presidència 13/12/12
DOCV 26/12/12)

José Manuel Prieto Part Lorenzo Pérez Sarrión
(Signat electrònicament 

segons la codificació al marge)
(Signat electrònicament 

segons la codificació al marge)


	barcode1: 
	barcode2: 
		esPublico Gestiona - Ajuntament de Gandia
	2017-09-19T14:30:52+0200
	Gandia
	JOSEP-MANEL PRIETO PART - DNI 20046438Y
	ho accepto


		esPublico Gestiona - Ajuntament de Gandia
	2017-09-19T14:38:57+0200
	Gandia
	LORENZO VICENTE PEREZ SARRION - DNI 18417013Q
	ho accepto




