
 
Concello de Viveiro

RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA

Dª. MARIA LOUREIRO GARCIA, Alcaldesa-Presidenta do Excmo. Concello de VIVEIRO, 
en virtude das atribucións que me confiren os artigos 21 da Lei 7/1985, do 2 de 
abril, reguladora das Bases do Réxime Local e 61 da Lei 5/1997, do 22 de xullo, da 
Administración Local de Galicia.

No  Boletín  Oficial  da  Provincia  número  130,  de  8  de  xuño  de  2018,  pública  a 
convocatoria do proceso para a selección de TRES PEÓNS, que prestarán servizos 
temporais no Concello de Viveiro, ao amparo do Convenio de colaboración subscrito 
entre a Consellería do Medio Rural e o Concello de Viveiro para a participación na 
Prevención e Defensa Contra Incendios Forestais. Expte.: 2725/2018.

Vistas  as  bases  xerais  e  específicas  que  teñen  por  obxecto  establecer  o 
procedemento  de  selección  a  empregos  temporais  do  Concello  de  Viveiro  para 
prestar servizos no Concello de Viveiro ao amparo do Convenio de colaboración 
subscrito  entre  a  Consellería  do  Medio  Rural  e  o  Concello  de  Viveiro  para  a 
participación na prevención e defensa contra incendios forestais 2018. 

Tendo en conta que con data 12 de xullo de 2018, o Tribunal presenta a proposta de 
selección, na que literalmente dí:
“(…) 4.- PROPOSTA DE SELECCIÓN (BASE 12).O Presidente do Tribunal, á vista 
da  lista  dos  aspirantes  seleccionados,  formula  proposta  de  selección  ante  a 
Alcaldía, a favor de Don José Montoya Vargas, Don Adolfo Cabrera Manzano,  
Don  Pablo  Méndez  Castaño para  prestar  servizos  de  peóns  da  brigada  de  
incendios 2018 como persoal temporal no Concello de Viveiro...”

Tendo en conta  que D.  Pablo  Méndez  Castaño,  en data  19 de xullo  de 2018 e 
número de rexistro de entrada 2018-E-RC-4845 presenta a súa renuncia a praza de 
péon.
Tendo en conta que do listado de cualificacións definitivas do Tribunal, no proceso 
selectivo  de  peón,  e  a  relación  complementaria  dos  aspirantes  que  siguen  aos 
propostos  (base  12)  para  o  mesmo,  figura  como  primeiro  da  lista  D.  Manuel 
González Fernández.

Vista as bases específicas, relativo aos requisitos dos solicitantes, na que sinala: 
“(...) 3.- REQUISITOS DOS SOLICITANTES
Os establecidos con carácter xeral nas bases xerais coa titulación esixida para cada 
posto.
Os/as aspirantes seleccionados deberán realizar previamente á súa contratación un  
recoñecemento  médico  e  unha  proba  física  de  esforzo  para  garantir  as  súas  
condicións de saúde para o traballo a realizar.

De non superar o recoñecemento médico e a proba fisíca de esforzo, se decretará  
ao aspirante decaído do seu dereito á contratación.

Os  aspirantes  deberán  realizar  un  curso  obrigatorio  de  formación  sobre  a  
prevención e defensa contra os incendios forestais, en caso de non superar dito  
curso o aspirante quedará decaído do seu dereito á contratación..."

Tendo en conta os resultados das probas físicas de esforzo realizadas o día 17 de 
xullo de 2018, e que os aspirantes propostos polo Tribunal, D. Jose Antonio Montoya 
Vargas, D. Alfredo Cabrera Manzano e D. Manuel González Fernández, resultaron 
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aptos en ditas probas.

RESOLVO:

Primeiro.- Citar a D. Jose Antonio Montoya Vargas, a D. Alfredo Cabrera Manzano e 
a D. Manuel González Fernández os días 23 e 24 de xullo de 2018 en horario de 
8:00 h. A 15:00 h, nas dependencias de Protección Civil en Pénjamo-Viveiro. Para a 
participación nun curso de formación teórico-práctico sobre a prevención e defensa 
contra os incendios forestais cunha duración de 16 horas.
Segundo.-  Publicar  a  presente  Resolución  no  taboleiro  de  anuncios  dixital  da 
Entidade e na súa páxina web (www.viveiro.es).

Mándoo e asínoo en Viveiro, á data que consta á marxe

A Alcaldesa ,                                    Ante  min,  A secretario,  ós  efectos  do artigo  
3.2 do Real Decreto 128/2018,

María Loureiro García                           María Luz Balsa Rábade

(Documento asinado dixitalmente á marxe)
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