Concello de Guitiriz
ANUNCIO

Por acordo da Xunta de Goberno Local do Concello de Guitiriz de data 02/06/2021
aprobáronse as bases reguladoras do proceso para a provisión dun posto vacante de
funcionario de policía local por mobilidade (concurso).
O prazo de presentación de instancias é de 20 días naturais contados a partir do
seguinte ao da publicación do anuncio no Boletín Oficial do Estado. O anuncio foi
publicado no BOE de data 05/08/2021.
As bases desta convocatoria foron publicadas no BOP de Lugo de data 22/06/2021 e
quedan a disposición dos interesados na web (www.concellodeguitiriz.com) e sede
electrónica (http://guitiriz.sedelectronica.gal) municipais.
Os sucesivos anuncios referentes á convocatoria, cando proceda de conformidade
coas bases, faranse públicos na forma prevista nas mesmas.
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Convocatoria para a provisión dun posto vacante de funcionario de policía local
por mobilidade (concurso). Expte: 442-2021.

Concello de Guitiriz
“Bases da convocatoria para a provisión en propiedade dunha praza de policía
local polo sistema de mobilidade horizontal en execución da oferta de emprego
público 2019.
1ª.- OBXECTO DA CONVOCATORIA.
É obxecto desta convocatoria garantindo o disposto no artigo 35.4º da Lei 4/2007, do
20 de abril, de Coordinación de Policías Locais de Galicia, modificado pola Lei 9/2016,
do 8 de xullo, o nomeamento en propiedade, a través do proceso selectivo de
concurso (reservado para a mobilidade horizontal) entre funcionarios doutros Corpos
de Policía Local da Comunidade Autónoma de Galicia, dunha praza de POLICÍA,
pertencente ó cadro de persoal de funcionarios de carreira, encadrada na escala de
Administración Especial, subescala de servicios especiais, escala básica, categoría
policía, grupo “C1”, correspondente a oferta de emprego público do ano 2019 deste
Concello aprobada por acordo da Xunta de Goberno Local de data 21/02/2019,
publicada no BOP de data 6/03/2019 e no DOG de data 25/03/2019, que xa fora
convocada por acordo da Xunta de Goberno Local de data 28/03/2019 pero que a
sentenza nº 4/2020 de data 24/01/2020 obriga a repetir.
As retribucións básicas, complementarias e extraordinarias que corresponden ó posto
de traballo, por tódolos conceptos, son as que figuran no orzamento municipal
aprobado para o actual exercicio económico, coas actualizacións que procedan para
as seguintes anualidades, no seu caso.

Ademais do requisito de antigüidade para poder participar no sistema de mobilidade,
os/as aspirantes deberán cumprir os seguintes requisitos:
a) Posuír a nacionalidade española.
b) Superar os 18 anos de idade.
c) Non ter sido separado mediante expediente disciplinario do servizo de ningunha
Administración pública ou dos órganos constitucionais ou estatutarios das
comunidades autónomas, nin atoparse na situación de inhabilitación absoluta ou
especial para o desempeño de empregos ou cargos públicos por resolución
xudicial, cando se trate de acceder ao corpo ou escala de persoal funcionario do
cal a persoa foi separada ou inhabilitada.
d) Posuír as capacidades e aptitudes físicas e psíquicas que sexan necesarias para
o desempeño das correspondentes funcións ou tarefas.
Todos estes requisitos deberán acreditalos na data en que remate o prazo de
presentación de instancias da convocatoria e continuar en posesión dos mesmos ata
o correspondente nomeamento.
3ª.- DEREITOS DE EXAME.
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2ª.- REQUISITOS DOS/AS ASPIRANTES.
Poderán participar no concurso todos aqueles que reúnan os requisitos establecidos
no artigo 35.4 da Lei 4/2007, do 20 de abril, de coordinación de policías locais,
concretamente, todos aqueles funcionarios de carreira dos Corpos de Policía Local de
Galicia que se atopen en servizo activo ostentando a categoría de policía cunha
antigüidade mínima de tres (3) anos.
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As persoas aspirantes deberán ingresar a cantidade de 16 euros, de conformidade co
disposto no artigo 7, epígrafe 6 (Dereitos de exame) da Ordenanza Fiscal reguladora
da taxa pola expedición de documentos administrativos (BOP Lugo nº 5 de 07/01/08).
4ª.- PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES.
As solicitudes para tomar parte neste proceso selectivo faranse mediante instancia
dirixida á Sra. Alcaldesa, no modelo que se engade como ANEXO I, facendo constar
que se reúnen todos os requisitos establecidos na base segunda desta convocatoria e
achegando obrigatoriamente os seguintes documentos:
a) Fotocopia do DNI.
b) Xustificante do ingreso dos dereitos de exame.
c) Certificado acreditativo de ostentar, en propiedade, a categoría de policía noutros
corpos de policía local da Comunidade Autónoma de Galicia, e contar cunha
antigüidade mínima de tres anos nesa categoría.
d) Relación dos méritos que se acrediten por cada un dos apartados de que conste o
concurso.
e) Orixinal ou fotocopia compulsada da documentación acreditativa dos méritos
alegados polos/as aspirantes.
Os méritos alegados e non acreditados documentalmente dentro do prazo de
presentación de instancias non serán tidos en conta polo Tribunal Cualificador.
As ditas solicitudes presentaranse no prazo de vinte días naturais, contados a partir do
seguinte ao da publicación do anuncio da convocatoria no BOE.
As instancias serán presentadas no Rexistro Xeral do Concello de Guitiriz (Rúa do
Concello nº4, 27300 de Guitiriz) ou ben nos lugares e na forma que determina o artigo
16.4 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do Procedemento Administrativo Común das
Administracións Públicas.

Para que teñan validez neste proceso selectivo, os documentos que se presenten
deberán estar expedidos nalgunha das linguas oficiais na Comunidade Autónoma de
Galicia (galego ou castelán). No caso de se tratar de documentos expedidos noutras
Comunidades Autónomas do Estado Español, para que teñan validez deberán estar
redactados na lingua castelá ou traducidos polo organismo competente da respectiva
comunidade, debidamente validados e apostilados polo organismo competente.
Coa presentación da instancia para tomar parte no proceso selectivo entenderase que
os interesados aceptan e acatan todas e cada unha das Bases desta convocatoria.
5ª.- PUBLICIDADE, PRESENTACIÓN, NOTIFICACIÓNS E COMUNICACIÓNS.
As presentes Bases publicaranse no BOP de Lugo, e a convocatoria correspondente
ás mesmas, efectuarase a través de anuncios no BOP, DOG e BOE, conxuntamente
coa súa publicación na paxina web e no taboleiro de anuncios do Concello.
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Se conforme ao dito precepto se presentan a través das oficinas de correos deberá
aparecer o selo na propia solicitude. Doutro modo, a data de anotación no Rexistro
Xeral será a que se teña en conta a tódolos efectos.
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As demais comunicacións que deban efectuarse realizaranse a través do BOP, páxina
web e taboleiro de anuncios. As relativas á resolución ou actos do Tribunal faranse
públicas a través da páxina web e taboleiro de anuncios.
A presentación de instancias farase a través do rexistro municipal, ou a través de
calquera dos xeitos admitidos na lexislación xeral de procedemento administrativo, tal
e como se especifica na Base 4ª desta Convocatoria.
As publicacións na páxina web do Concello faranse a título informativo e
complementario, e non terán validez a efectos de cómputo de prazos e a información
de carácter persoal contida na mesma será posible baixo a consideración de que os
aspirantes, coa sinatura da instancia solicitando participar no proceso selectivo, se
someten e aceptan todo o clausulado establecido na presente convocatoria e bases
reguladoras. Os restantes usos dos datos persoais contados nas solicitudes serán de
carácter interno e uso restrinxido.
6ª.- ADMISIÓN DOS ASPIRANTES.
Unha vez rematado o prazo de presentación de instancias, a Alcaldía ditará
Resolución no prazo máximo dun mes, declarando aprobada a lista provisional de
aspirantes admitidos e excluídos, con indicación, se é o caso, das causas de
exclusión. Dita resolución publicarase no BOP, páxina web e no taboleiro de anuncios
do Concello.
Os aspirantes excluídos dispoñen dun prazo de 10 días hábiles, contado desde o
seguinte ao da publicación da antedita resolución no BOP, para emendar, de ser o
caso, o defecto que motivou a exclusión e presentar nova documentación.

7ª.- COMPOSICIÓN DO TRIBUNAL.
Os membros do Tribunal Cualificador serán designados pola Alcaldía segundo o
disposto no artigo 60 do Real Decreto Lexislativo 5/2015, do 30 de outubro, polo que
se aproba o texto refundido da Lei do Estatuto Básico do Empregado Público e en
atención ó principio de imparcialidade e profesionalidade dos seus membros.
Estará constituído por cinco persoas titulares e cinco suplentes: presidente/a, tres
vogais e secretario/a.
Os membros do Tribunal Cualificador deben pertencer a un corpo, escala ou categoría
profesional para o ingreso no cal se requira unha titulación de nivel igual ou superior
ao esixido para participar no proceso selectivo.
Deberá tenderse na súa composición á paridade entre home e muller.
Non poderán formar parte do Tribunal o persoal de elección ou de designación política,
o persoal interino ou o persoal laboral temporal e o persoal eventual, nin tampouco as
persoas que nos cinco anos anteriores á publicación da convocatoria realizasen
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Posteriormente, a Alcaldía declarará aprobada a lista definitiva de admitidos e
excluídos, que se publicará no BOP, na web e no taboleiro de anuncios do Concello.
Na mesma resolución, a Alcaldía determinará o lugar, data e hora do comezo do
proceso selectivo, así como a composición do órgano de selección.
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tarefas de preparación de aspirantes a probas selectivas ou colaborasen durante ese
período con centros de preparación de opositores.
A pertenza ao mesmo será sempre a título individual, sen que se poida desempeñar
esta en representación ou por conta de ninguén.
O Tribunal de selección poderá dispoñer a incorporación de asesores especialistas,
para todas ou algunhas das probas, que colaborarán co órgano de selección
exclusivamente no exercicio das súas especialidades técnicas sen que sexan
integrantes do tribunal, correspondéndolle o asesoramento e ilustración do parecer
dos seus membros.
Os membros do Tribunal deberán absterse de intervir, notificándoo á autoridade
convocante, cando concorra algunha das circunstancias previstas nos artigos 23 e 24
da Lei 40/2015, do 1 de outubro, do Réxime Xurídico do Sector Público.
Igualmente, os aspirantes poderán recusar aos membros do Tribunal cando concorra
algunha das circunstancias a que se refire o parágrafo anterior.
O Tribunal non poderá constituírse nin actuar sen a asistencia de máis da metade dos
seus membros (sexan titulares ou suplentes indistintamente). En todo caso, será
precisa a asistencia do Presidente e do Secretario.
Todos os membros do Tribunal Cualificador que se designen para xulgar as
respectivas probas selectivas actuarán con voz e voto.
As decisións do Tribunal Cualificador adoptaranse por maioría de votos dos membros
presentes, resolvendo, en caso de empate, o voto de calidade do seu Presidente.

Ós efectos de percepción de dietas por asistencias por parte dos membros
concorrentes ás sesións que celebre o Tribunal Cualificador, estarase ao disposto nos
artigos 29 e seguintes do Real Decreto 462/2002, do 24 de maio, sobre
indemnizacións por razón do servizo.
8ª.- PROCESO SELECTIVO.
O procedemento de selección no sistema de mobilidade será o de concurso de
méritos, que consiste na comprobación, avaliación e cualificación dos méritos
alegados e xustificados, se é o caso, polos/as aspirantes, de acordo co baremo que se
recolle a continuación e determinado no Anexo III da Orde do 28 de xaneiro de 2009
pola que se determinan as probas de selección, temarios e baremos de méritos para o
ingreso, promoción interna e mobilidade nos corpos de policías locais, para a
integración dos vixilantes e auxiliares de policía ou interinos, para o acceso como
vixilantes municipais e a contratación de auxiliares de policía de tempada.
Ao ser este procedemento de concurso de méritos o único procedemento empregado,
a puntuación final de cada aspirante consistirá na suma das cualificacións dos méritos
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O Tribunal Cualificador queda autorizado para resolver as dúbidas que se presenten e
para tomar os acordos necesarios para a boa orde do proceso selectivo, en todo o non
previsto nestas Bases.
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totais, sen limitación, adxudicándolle a praza ofertada, ao aspirante con puntuación
máis alta.
A. Titulacións académicas.
 Título universitario de posgrao, doutor ou equivalente: 3,00 puntos.
 Título universitario de grao, licenciado, arquitecto, enxeñeiro ou equivalente: 2,00
puntos.
 Técnico superior, diplomado universitario, enxeñeiro técnico, arquitecto técnico,
diplomado superior en criminoloxía, ciencias policiais ou equivalentes: 1,50 puntos.
 Bacharel, técnico ou equivalente: 0,50 puntos.
Non se valorará a titulación requirida para o acceso á categoría a que se aspira, salvo
que se posúa máis dunha.
Tampouco se terán en conta, para os efectos de valoración, as titulacións necesarias
ou as que se empregasen como vía de acceso para a obtención dunha titulación
superior xa valorada.
Para os efectos de equivalencia de titulación só se admitirán as recoñecidas polo
ministerio competente na materia como títulos académicos de carácter oficial e validez
en todo o territorio nacional, debendo achegarse a correspondente declaración oficial
de equivalencia, ou disposición na que se estableza a mesma e, se é o caso, o BOE
en que se publica.

Para os efectos de valoración da antigüidade só serán tidos en conta os servizos
prestados como funcionario de carreira.
C. Formación e docencia.
C.1. Formación profesional continua:
C.1.1. Os cursos de formación profesional ou outras actividades formativas
desenvolvidas directamente pola Academia Galega de Seguridade Pública, ou
mediante convenios ou protocolos de colaboración con concellos, deputacións e
outras entidades públicas, serán valorados de acordo ao seguinte baremo:
 Cada hora presencial en actividades con exame de aproveitamento: 0,025 puntos.
 Cada hora a distancia en actividades con exame de aproveitamento: 0,020 puntos.
 Cada hora en actividades formativas de asistencia presencial: 0,015 puntos.
 Cada hora en actividades formativas de asistencia en formación en liña: 0,010
puntos.
C.1.2. Os cursos de manifesto interese policial homologados pola Academia Galega
de Seguridade Pública, superados nas universidades, administracións públicas ou a
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B. Antigüidade.
 Por cada ano de servizos, ou fracción superior a seis meses, prestados nos corpos
de policía local: 0,20 puntos.
 Por cada ano de servizos, ou fracción superior a seis meses, prestados noutros
corpos e forzas de seguranza: 0,10 puntos.
 Por cada ano de servizos, ou fracción superior a seis meses, prestados noutros
corpos das administracións públicas: 0,05 puntos.
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través dos plans de formación continua, serán valorados de acordo ao seguinte
baremo:
 Ata 20 horas lectivas: só asistencia 0,20 puntos; aproveitamento 0,30 puntos.
 Entre 21 e 40 horas lectivas: só asistencia 0,35 puntos; aproveitamento 0,50
puntos.
 Entre 41 e 70 horas lectivas: só asistencia 0,45 puntos; aproveitamento 0,65
puntos.
 Entre 71 e 100 horas lectivas: só asistencia 0,50 puntos; aproveitamento 0,75
puntos.
 Entre 101 e 200 horas lectivas: só asistencia 0,75 puntos; aproveitamento 1,00
punto.
 Máis de 200 horas lectivas: só asistencia 1,00 punto; aproveitamento 1,30 puntos.
Non se terán en conta, para os efectos de valoración: os cursos obrigatorios que
formen parte do proceso de selección para o acceso a calquera categoría ou emprego
dos corpos e forzas de seguranza; os cursos repetidos, salvo que transcorrese un
período superior a cinco anos desde a finalización do primeiro curso e os cursos
necesarios para a obtención das titulacións xa valoradas no apartado A (Titulacións
académicas), nin a superación de materias deles.

C.2.2. A participación como profesor en cursos ou outras actividades formativas de
manifesto interese policial dirixidos en particular aos corpos de policía local, ou tamén
ao colectivo das forzas e corpos de seguranza, desenvolvidos nas universidades,
administracións públicas ou a través dos plans de formación continua, valoraranse por
hora impartida a razón de:
 Cada hora en actividades formativas de asistencia presencial: 0,015 puntos.
 Cada hora en actividades de formación en liña: 0,010 puntos.
O mesmo curso impartido en máis dunha ocasión só computará unha vez, agás que
transcorrese un período superior a cinco anos desde a súa impartición.
Os méritos deste epígrafe deberán acreditarse mediante a presentación dos diplomas
ou certificados correspondentes, que expresarán claramente os contidos xerais e as
horas de formación ou docencia, se é o caso.
D. Distincións e recompensas oficiais.
 Placa individual ao mérito da policía local: 2,00 puntos.
 Placa colectiva ao mérito da policía local: 1,5 puntos.
 Medalla ao mérito da policía local: 1,00 punto.
 Medalla ou cruz ao mérito policial doutros corpos: 0,75 puntos.
 Distincións do órgano colexiado competente do concello: 0,25 puntos.
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C.2. Docencia:
C.2.1. A participación como profesor en cursos ou outras actividades formativas
desenvolvidas directamente pola Academia Galega de Seguridade Pública, ou
mediante convenios ou protocolos de colaboración con concellos, deputacións e
outras entidades públicas, dirixidos en particular aos corpos de policía local, ou tamén
ao colectivo das forzas e corpos de seguranza, valoraranse por hora impartida a razón
de:
 Cada hora en actividades formativas de asistencia presencial: 0,020 puntos.
 Cada hora en actividades de formación en liña: 0,015 puntos.

Concello de Guitiriz
E. Idiomas.
O coñecemento doutro idioma distinto do español e do galego, acreditado por
certificado de escola oficial de idiomas, valorarase a razón de:
a) Ciclos.
 Certificado de superación do ciclo elemental: 1,00 punto.
 Certificado de superación do ciclo superior: 2,00 puntos
b) Niveis.
 Certificado superación nivel básico: 0,65 puntos.
 Certificado superación nivel intermedio: 1,30 puntos.
 Certificado superación nivel avanzado: 2,00 puntos.
Só se terá en conta o ciclo ou nivel de máis valor dos que se acrediten.
F. Lingua galega.
 Celga 1: 0,25 puntos.
 Celga 2: 0,50 puntos.
 Celga 3: 0,75 puntos.
 Celga 4: 1,00 punto.
 Anterior curso de iniciación: 0,75 puntos.
 Anterior curso de perfeccionamento: 1,00 puntos.
 Linguaxe administrativa nivel medio: 1,50 puntos.
 Linguaxe administrativa nivel superior: 2,00 puntos
Só se terá en conta o título de máis nivel dos que se acrediten.
No proceso de valoración poderá recabarse formalmente dos interesados as
aclaracións, ou no seu caso, a documentación adicional que se estime necesaria para
a comprobación dos méritos alegados.

No caso de producirse empate na puntuación final, a orde na relación farase de acordo
cos seguintes criterios:
1º.Maior puntuación obtida sucesivamente nos seguintes apartados do concurso: A)
Titulacións académicas; B) Antigüidade; C) Formación e docencia; D) Distincións
e recompensas; E) Idiomas; F) Lingua Galega.
2º.Discriminación en favor da muller, para o suposto de existir infrarrepresentación
feminina no cadro de persoal do corpo da policía do concello (RDL 2/2015, do 12
de febreiro, da Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administracións
Públicas e Xustiza, pola que se aproba o texto refundido das disposicións legais
da Comunidade Autónoma de Galicia en materia de igualdade).
3º.Orde alfabética de apelidos e nome, dando comezo pola letra que resulte do
sorteo anual polo que se determina a orde de actuación das/os aspirantes en
todas as probas selectivas que se celebren durante o ano no ámbito da
Administración Xeral do Estado, e que se publica no Boletín oficial do Estado.
9ª.- NOMEAMENTO E TOMA DE POSESIÓN.
Rematado o proceso selectivo, o tribunal enviará á Alcaldía proposta de nomeamento
como persoal funcionario de carreira do Concello de Guitiriz ao aspirante que, en
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A puntuación obtida por cada candidato publicarase na web Concello e no taboleiro de
anuncios.
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número non superior ao de prazas convocadas e ordenados segundo a puntuación
acadada, tivera superado o proceso selectivo. Esta proposta será elevada a definitiva
por resolución de Alcaldía que será publicada no BOP.
Co fin de asegurar a cobertura das prazas convocadas, a Alcaldía poderá requirir do
tribunal de selección unha nova proposta de nomeamento como funcionario/a de
carreira do Concello de Guitiriz dos/as aspirantes que, en número non superior ao de
prazas convocadas e ordenados segundo a puntuación acadada, tiveran superado o
proceso selectivo, cando se produza a renuncia dalgún dos/as aspirantes propostos.
Para os efectos previstos neste punto terán a mesma consideración que as renuncias
os supostos referidos aos/ás aspirantes dos que se deduza que carecen dos requisitos
esixidos nestas bases para ser admitidos no proceso selectivo, ou que soliciten a
excedencia de forma inmediata e no mesmo día da súa toma de posesión como
funcionarios/as de carreira do Concello de Guitiriz.
A toma de posesión efectuarase no prazo dun mes, a partir da publicación do
nomeamento no BOP.
10ª.- NORMAS FINAIS.
Primeira.- Para todo o non previsto nestas Bases, ou naquilo que as contradigan, será
de aplicación supletoria o establecido no Real Decreto Lexislativo 5/2015, do 30 de
outubro, polo que se aproba o texto refundido da Lei do estatuto básico do empregado
público, Lei reguladora das bases de réxime local, Lei de administración local de
Galicia, Lei 2/2015, do 29 de abril, do emprego público de Galicia, Lei 4/2007, do 20 de
abril de coordinación de policías locais, Decreto 243/2008 do 16 de outubro, de
desenvolvemento da Lei 4/2007 e demais lexislación vixente que sexa de aplicación.

Terceira.- Contra as presentes Bases a resolución que as aproba, que pon fin á vía
administrativa, poderase interpoñer recurso contencioso-administrativo ante o Xulgado
Contencioso Administrativo de Lugo, no prazo de dous meses (contado desde o día
seguinte ao da publicación da convocatoria).
Con carácter potestativo e previo poderá interpoñer recurso de reposición ante o
mesmo órgano que adoptou o acordo de aprobación, no prazo de un mes (contado
desde o día seguinte ao da publicación da convocatoria). Neste caso non se poderá
interpoñer o recurso contencioso-administrativo ata que se resolva expresamente ou
se produza a desestimación presunta do recurso de reposición interposto. Neste último
suposto, o prazo para a interposición do recurso contencioso-administrativo será de
seis meses contado desde o día seguinte a aquel no que se produza a desestimación
presunta do recurso de reposición interposto.
ANEXO I: MODELO DE INSTANCIA

Concello de Guitiriz
Rua do Concello nº4, Guitiriz. 27300 (Lugo). Tfno. 982370109. Fax: 982372178

Cod. Validación: 5NDZAWYGR7QAP22S7236E97W3 | Corrección: https://guitiriz.sedelectronica.gal/
Documento asinado electronicamente desde a plataforma xestiona esPublico | Páxina 9 a 11

Segunda.- Todos os actos administrativos derivados desta convocatoria, así como da
actuación do tribunal, poderán ser impugnados polos interesados nos casos e na
forma establecidos pola Lei 39/2015 e normas vixentes concordantes. A presentación
de reclamacións non suspenderá a prosecución do proceso selectivo, salvo que así o
decida o órgano convocante do mesmo.

Concello de Guitiriz
SOLICITUDE DE PARTICIPACION NA SELECCIÓN DE FUNCIONARIO DE
POLICÍA LOCAL POR QUENDA DE MOBILIDADE
D/Dona ............................................................................................................................, con
D.N.I. núm. .............................................. e domicilio a efectos de notificacións sito
en
................................................................................................................................
C.P.
..........................,
municipio
e
provincia
de
..................................................
teléfono ................................... e enderezo electrónico ...................................................
Informado/a da convocatoria para a provisión dunha praza de funcionario Policía Local do
Concello de Guitiriz mediante o sistema de concurso pola quenda de mobilidade en execución
da Oferta pública de Emprego para o ano 2019, de acordo coas bases publicadas no B.O.P. de
Lugo que rexen a convocatoria e que declara coñecer e aceptar.
Declara responsablemente que cumpre todos os requisitos esixidos na base segunda da
convocatoria, comprometéndose a achegar os documentos acreditativos destes no suposto de
ser seleccionado e a continuar en posesión dos mesmos ata a o nomeamento e SOLICITA ser
admitido ao proceso de selección convocado, para o que achega:
a) Fotocopia do DNI.
b) Xustificante do ingreso dos dereitos de exame.
c) Certificado acreditativo de ostentar, en propiedade, a categoría de policía noutros
corpos de policía local da Comunidade Autónoma de Galicia, e contar cunha
antigüidade mínima de tres anos nesa categoría.
d) Relación dos méritos que se acrediten por cada un dos apartados de que conste o
concurso.
e) Orixinal ou fotocopia compulsada da documentación acreditativa dos méritos alegados
polos/as aspirantes.
Así mesmo, SÍ/NON AUTORIZA a que lle sexan comunicadas as actuacións do expediente a
través do enderezo electrónico arriba indicado.

Asdo. ..................................................................................
Á SRA. ALCALDESA-PRESIDENTA DO CONCELLO DE GUITIRIZ
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En .................................., a ........ de ................... de 2021.
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