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Sr./a. Alcalde/sa-Presidente/a
del Ayuntamiento
València junio 2018
VGO/JC/pp14

Estimado/a Alcalde/sa:
Dadas las cuestiones planteadas por Ayuntamientos de la Comunitat
Valenciana sobre la aplicación de la Ley 17/2017 de Coordinación de Policías
Locales de la Comunidad Valenciana, en relación la pertenencia al Grupo B de
los oficiales de los cuerpos de Policía Local, con independencia de si los
funcionarios que ostenten en titularidad un puesto o plaza de Oficial cuenten con la
titulación académica exigida para el actual Grupo B.
Con el fin de esclarecer la aplicación de la citada ley, y consultada la Agencia
Valenciana de Seguridad y Respuesta a las Emergencias, adjunto informe elaborado
al respecto, que concluye que con independencia de la titulación académica que se
funcionarios que vienen desempeñando con carácter definitivo un puesto de trabajo o
plaza de Oficial del Cuerpo de Policía Local, deben ser adscritos al grupo B de la
vigente ordenación de Cuerpos y escalas por así establecerlo la ley 17/2017.
Esperando que esta información resulte de tu interés recibe un cordial saludo,

Fdo. Vicente Gil Olmedo
Secretario General FVMP
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debe requerir en los procesos de selección para futuras plazas de Oficiales, los

Alcalde/ssa-President/a
del Ajuntament

Estimat/da Alcalde/ssa,
Donades les qüestions plantejades per Ajuntaments de la Comunitat
Valenciana sobre l'aplicació de la Llei 17/2017 de Coordinació de Policies Locals de
la Comunitat Valenciana, en relació la pertinença al Grup B dels oficials dels
cossos de Policia Local, amb independència de si els funcionaris que ostenten en
titularitat un lloc o plaça d'Oficial compten amb la titulació acadèmica exigida per a
l'actual Grup B.
Amb la finalitat d'esclarir l'aplicació de la citada llei, i consultada l'Agència
Valenciana de Seguretat i Resposta a les Emergències, adjunto informe elaborat sobre
aquest tema, que conclou que amb independència de la titulació acadèmica que s'ha
de requerir en l us processos de selecció per a futures places d'Oficials, els funcionaris
que vénen exercint amb caràcter definitiu un lloc de treball o plaça d'Oficial del Cos de
Policia Local, deuen ser adscrits al grup B de la vigent ordenació de Cossos i escales

Espere que aquesta informació resulte del vostre interès i, sense que calga
afegir res més, rebeu una

Vicent Gil Olmedo
Secretari general
València, 14 de juny de 2018
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per així establir-ho la llei 17/2017.

