
 
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  dun  PEÓN CONDUCTOR,  que  prestará  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. 

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  que  con  data  12  de  xullo  de  2018,  o  Tribunal  presenta  a  proposta  de 
selección, na que literalmente dí:
“(…) 4.- PROPOSTA DE SELECCION (BASE 12).O Presidente do Tribunal, a vista da lista do  
aspirante seleccionado, formula proposta de selección ante a Alcaldía, a favor de Don Pablo 
Méndez Castaño para prestar servizos de peón condutor da brigada de incendios 2018 
como persoal temporal no Concello de Viveiro.
5.- RELACIÓN COMPLEMENTARIA DOS ASPIRANTES QUE SIGUEN AOS PROPOSTOS 
(BASE 12):
o Tribunal establece a relación complementaria dos aspirantes que se sinala a continuación,  
desfacendo os empates conforme o establecido na base 11.

N.º ORDE APELIDOS E NOME PUNTUACIÓN

1 MONTOYA VARGAS, JOSÉ 1.160

2 CIRUELO GARCÍA, JULIO 1.090

3 CABRERA MANZANO, GIL 0.960

4 GONZÁLEZ GARCIA, LUIS MANUEL 0.750

5 MONTESINOS LEAL, OSCAR 0.750

6 MANZANO GABARRE, ANTONIO 0.500

7 VARGAS JIMÉNEZ, JUAN ANTONIO 0.500

8 CHAO BEN, JOSÉ MANUEL 0.000

Debido a que non se pode desfacer o empate dos aspirantes por non cumprir ningún dos 
supostos fixados nas bases, propónse que polo Concello se realice sorteo público no suposto 
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de ter que acudir a relación para incorporacións...”

RESOLVO:

PRIMEIRO.-  Citar  ao  aspirante,  proposto  polo  Tribunal,  D.  Pablo  Méndez  Castaño  para 
realizar  un  recoñecemento médico e  unha proba física de  esforzo para garantir  as  súas 
condicións de saúde para o traballo a realizar. 
SEGUNDO.- Citar aos catro primeiros aspirantes que siguen aos propostos segundo base 12: 
D. José Montoya Vargas, D. Julio Ciruelo García, D. Gil Cabrera Manzano e D. Luis Manuel 
González García para  realizar un recoñecemento médico e unha proba física de esforzo aos 
efectos do seu posible nomeamento e contratación no suposto de que non supere a referida 
proba o aspirante proposto. 
TERCEIRO.-  Convocar a  D. Pablo Méndez Castaño,  D. José Montoya Vargas, D. Julio Ciruelo 
García, D. Gil Cabrera Manzano e D. Luis Manuel González García para que comparezan o día 
17 de xullo de 2018 en horario das 08:50 horas, ao centro de QUIRONPREVENCION 
(Ex. Fremap) ubicado en C/ Álvaro Cunqueiro, 2 Baixo en Burela, a raíz de realizar as 
probas referidas nos puntos anteriores. Deberán acudir en ayunas (con 4 horas de ayuno 
es suficiente).

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

A Alcaldesa, Ante mín, 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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