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ADMINISTRACIÓN LOCAL
MUNICIPAL
VIGO
Presupostos e cadros de persoal
PROCESO DE PROVISIÓN TEMPORAL EN COMISIÓN DE SERVIZOS DE POSTO DE
TRABALLO VACANTE POLICÍA LOCAL DO CONCELLO DE VIGO

ANUNCIO
Téndose recibido neste Concello de Vigo, solicitude interesando unha comisión de servizos en
posto vacante de Policia, e constatándose a existencia de vacante no Servizo da Policia Local, e
contando con informe favorable de dita Xefatura e os efectos de garantir a pública concurrencia,
outorgase un prazo de 10 días hábiles contados dende o día seguinte ao da publicación do
presente anuncio para presentación de solicitudes que deberán dirixirse á Excma. AlcaldíaPresidencia do Concello de Vigo e se presentarán no Rexistro Xeral do Concello de Vigo, ou
por calquera medio previsto no artigo 16.4 da Lei 39/2015, de 1 de outubro, do procedemento
administrativo común das Administracións Públicas, e normativa de concordante aplicación;

No caso de presentar as instancias en Administración distinta, e ao obxecto de axilizar o
procedemento, o interesado/a o comunicará por correo electrónico ao enderezo ofi.persoal@
vigo.org, dentro do prazo establecido para a presentación de instancias. As solicitudes que se
presenten na Oficina de Correos deberán entregarse nun sobre aberto para que sexan seladas
e datadas polo funcionario correspondente antes de ser certificadas.

—— Declaración xurada ou promesa de non ter sido separado mediante expediente
disciplinario do servizo de calquera das Administracións Públicas ou dos órganos
constitucionais ou estatutarios das Comunidades Autónomas, nin permanecer en
inhabilitación absoluta ou especial para empregos ou cargos públicos por resolución
xudicial, para o acceso ao corpo ou escala correspondente.
—— Declaración xurada ou promesa de posuír a capacidade funcional para o
desenvolvemento das tarefas propias do posto de traballo.
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—— Certificación expedida polo Concello de procedencia, acreditativa de que é
funcionario de carreira pertencente ao Servizo da Policia e que reúne os requisitos
establecidos para o desenvolvemento do posto de traballo, nos termos da normativa
vixentente segundo a vixente Relación de Postos de Traballo do Concello de Vigo.

https://sede.depo.gal

As solicitudes deberán acompañarse ademais de:

Pode verificar a integridade deste documento no seguinte enderezo:

A solicitude conterá, a lo menos, os datos persoais do/a solicitante, enderezo, número de
teléfono fixo/móbil, enderezo de correo electrónico, xunto cunha copia simple do DNI en vigor.
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A duración da comisión de servizos será a necesaria para proceder a cubrir as vacantes
respectivas con carácter definitivo, e como máximo 1 ano prorrogable por outro, nos termos
do marco normativo de aplicación.
MDG/mr

Vigo, data segundo sinatura electrónica.
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Pode verificar a integridade deste documento no seguinte enderezo:

A TENENTE DE ALCALDE E CONCELLEIRA-DELEGADA DA ÁREA DE EMPRESA, ECONOMÍA,
SEGURIDADE E ORGANIZACIÓN MUNICIPAL (Delegación competencial por Decretos de
18/06/2019, 26/06/2019 e 02/09/2019 e acordos da Xunta de Goberno Local de 20/06/2019,
04/07/2019 e 05/09/2019).—Elena Espinosa Mangana

