
 
Concello de Viveiro

BASES  ESPECIFICAS  POLAS  QUE  SE  ESTABLECEN  AS  NORMAS  PARA  A 
SELECCIÓN DE PERSOAL EN SITUACIÓN OU RISCO DE EXCLUSIÓN SOCIAL 
PERCEPTORAS  DA  RISGA,  CON  CARÁCTER  TEMPORAL,  PARA  PRESTAR 
SERVIZOS  NO CONCELLO DE VIVEIRO

 
1.-OBXETO DA CONTRATACIÓN

O obxecto desta convocatoria é a contratación laboral temporal, de 9 peóns e 1 
capataz para formar parte do Servizo municipal de obras, revalorización de espazos 
públicos, durante sete meses a xornada dun 75% , para a realización de obras de 
interese  xeral  e  utilidade social  competencia  desta  entidade local,  vinculados  á 
resolución de data 12 de maIo de 2016 dictada polo Xefe Territorial da Xefatura 
Territorial de Lugo da Consellería de Traballo e Benestar e o amparo da Orde de 19 
de xullo de 2017 pola que se lle concede ao concello de Viveiro unha subvención de 
71482,19€ao amparo da ORDE do 9 de maio de 2017 pola que se establecen as  
bases reguladoras para a concesión de subvencións dirixidas a entidades locais  
para a contratación temporal de persoas en situación ou risco de exclusión social  
perceptoras da renda de integración social de Galicia (Risga) e se aproba a súa  
convocatoria para o ano 2017. 

2.- CARACTERÍSTICAS DAS CONTRATACIÓNS

A.- Peóns e un capataz

Prazas a convocar: 9 Peóns e 1 capataz

Duración do contrato: 7 meses

Tipo de contrato contrato e carácter temporal coas clausulas especificas de 
traballos de interese social.

Xornada de traballo: traballo a quendas, incluidos sábados domingos e festivos o 
75% da xornada

 
3.-REQUISITOS DOS SOLICITANTES

Os  traballadores  e  traballadoras  que  se  contraten  deberán  ser,  en  todo  caso, 
persoas perceptoras da Risga e estar inscritas no Servizo Público de Emprego de 
Galicia  como  persoas  demandantes  non  ocupadas.  Estes  requisitos  deberán 
cumprirse tanto no momento da selección como no da formalización do contrato. 

Os/As aspirantes deberán facer constar na solicitude que reúnen os requisitos que 
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seguidamente se sinalan na data de remate do prazo de presentación de instancias 
e que estarán en condicións de acreditalos, unha vez seleccionados, no prazo que 
se sinala na base 13.
a) Ter nacionalidade española ou ter nacionalidade doutro Estado co alcance que se 
sinala no artigo 57 do RD Lexislativo 5/2015, do 30 de outubro,  polo que se aproba 
o texto refundido da Lei do Estatuto Básico do Empregado Público. 
b) Posuír  a  capacidade  funcional  para  o  desempeño  das  tarefas  da 
praza/posto/emprego á que aspira.
c) Ter cumpridos dezaseis anos e non exceder, se é o caso, da idade máxima de 
xubilación forzosa. 
d) Non ter sido separado mediante expediente disciplinario do servizo de calquera 
das Administracións Públicas ou dos órganos constitucionais ou estatutarios  das 
Comunidades Autónomas, nin atoparse en inhabilitación absoluta ou especial para 
empregos ou cargos públicos por resolución xudicial,  para o acceso ao corpo ou 
escala de funcionario, ou para exercer funcións similares ás que desempeñaban no 
seu caso o persoal laboral, no que houbese estado separado ou inhabilitado. No 
caso  de  ser  nacional  doutro  Estado,  non  atoparse  inhabilitado  ou  en  situación 
equivalente nin ter sido sometido a sanción disciplinaria ou equivalente que impida, 
no seu Estado, nos mesmos termos o acceso ao emprego público. 
e) Posuír a titulación académica esixida nas bases específicas.
Se a titulación é  obtida no estranxeiro, deberá posuír o documento que acredite de 
maneira fidedigna a súa homologación.
f) No caso da cota de discapacitados, ter recoñecida a condición legal de persoa 
con discapacidade cun grao de discapacidade igual ou superior ao 33%.
g) Estar inscrito no servizo público de emprego de Galicia coma desempregado e 
demandante de emprego
h) - Ser perceptor da RISGA .

Viveiro, á data que consta á marxe

A ALCALDESA

María Loureiro García

(Documento asinado dixitalmente a marxe)
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