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ANEXO  I.  MODELO  DE  INSTANCIA  PARA  PARTICIPAR  NO  PROCEDEMENTO  EXTRAORDINARIO  DE 
INTEGRACIÓN  NO  CORPO  DA POLICÍA LOCAL  DE  PADRÓN  DAS  OU  DOS  VIXIANTES,  AUXILIARES  OU 
INTERINOS  QUE  PRESTEN  SERVIZOS  NESTE  CORPO,  EN  EXECUCIÓN  DO  PREVISTO  NA DISPOSICIÓN 
ADICIONAL SEGUNDA DA LEI 4/2007, DO 20 DE ABRIL, DE COORDINACIÓN DE POLICIAS LOCAIS DE GALICIA.

APELIDOS E NOME:

DNI/PASAPORTE: 

ENDEREZO A EFECTOS DE NOTIFICACIÓNS:

Rúa, avenida, praza ou lugar Número Escaleira Andar Porta

Código postal Municipio Provincia Correo electrónico Teléfono

Tendo coñecemento da convocatoria publicada no Boletín Oficial do Estado número.................de data......./......../.........,  
para cubrir unha praza pertencente á escala de administración especial, subescala de servizos especiais, clase policía 
local, mediante o sistema de concurso-oposición regulado na disposición adicional segunda da Lei 4/2007, do 20 de 
abril, de Coordinación de policías locais de Galicia. 

1º) SOLICITO, tomar parte no devandito procedemento selectivo.

2º)  DECLARO, que son certos os datos consignados nesta solicitude e que reúno todos e cada un dos requisitos 
necesarios para o ingreso na función pública e as sinaladas na correspondente convocatoria e que se compromete a 
prestar xuramento ou promesa de conformidade co Real decreto 707/1979, de 5 de abril.

3º) ACHEGO orixinal ou copia compulsada dos seguintes documentos:

Documento nacional de identidade ou pasaporte.

Título de bacharelato, técnico superior de formación profesional ou equivalente, ou ben, diploma ou  certificación 
acreditativa de ter superado algún dos cursos específicos, impartidos pola Academia Galega de Seguridade Pública, de 
dispensa deste grao de titulación.

Permisos de conducir das clases A, B e BTP.

Certificación acreditativa de ter unha antigüidade mínima de tres anos continuados de servizo como auxiliar, vixilante 
ou interino do Concello de Padrón e estar prestando servizos neses postos á entrada en vigor da Lei 4/2007, do 20 de 
abril, de coordinación de policías locais, segundo o modelo que se insire nestas bases como Anexo II.

Declaración  responsable  de  non  ter  sido  separada/o  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, segundo o modelo que se insire nas bases como Anexo III.

Declaración responsable de comprometerme a portar armas durante o servizo e, se é o caso, chegar a utilizalas nos 
casos e circunstancias legalmente establecidas, segundo o modelo que se insire nas bases como Anexo IV.

Certificación médica na que se fai constar que reúno as condicións físicas e sanitarias necesarias e suficientes para a 
realización dos exercicios físicos que se especifican nas bases. 

Relación numerada dos méritos que alego para a súa valoración na fase de concurso e os documentos xustificativos 
dos mesmos, segundo o establecido na base 8.

Lugar, data e sinatura.

SR. ALCALDE DO CONCELLO DE PADRÓN
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