
 
Concello de Viveiro

CONVOCATORIA

DECRETO DA ALCALDÍA,   DE DATA 13/7/2016 SOBRE CONVOCATORIA 
PARA A SELECCIÓN  DE DOUS CONSERXES,  CONTRATADO LABORAL 
TEMPORAL.

A Xunta de Goberno Local, con data 14/06/2016 resolveu, aprobar a convocatoria, así 
como as súas bases xerais e específicas, asinadas pola Alcaldía en datas 13 e 14 de xuño 
de 2016, para a selección de dúas  prazas/posto/emprego de CONSERXE, para a súa 
contratación mediante contratación laboral de duración determinada pola modalidade de 
contrato temporal de interinidade.

Normativa de aplicación ao obxecto da convocatoria.

- Artigo 11  do Estatuto Básico do Empregado Público (EBEP) polo que se establece 
que  “É persoal  laboral  o  que  en  virtude  de  contrato  de  traballo  formalizado  por  
escrito,  en  calquera  das  modalidades  de  contratación  de  persoal  previstas  na  
lexislación laboral, presta servizos retribuídos polas Administracións Públicas.(…)”.

- Artigo 20.Dous da Lei 48/2015, de 29 de outubro, de Orzamentos Xerais do Estado 
para  o  ano  2016  que  establece  que  “Durante  o  ano  2016  non  se  procederá  á  
contratación de persoal temporal, nin ao nomeamento de persoal estatutario temporal  
ou de funcionarios  interinos agás en casos excepcionais e  para cubrir  necesidades  
urxentes  e  inaprazables  que  se  restrinxirán  aos  sectores,  funcións  e  categorías  
profesionais  que  se  consideren  prioritarios  ou  que  afecten  ao  funcionamento  dos  
servizos públicos esenciais”. 

- Artigo 55.1 do EBEP que sinala que “todos os cidadáns teñen dereito ao acceso ao  
emprego  público  de  acordo  cos  principios  constitucionais  de  igualdade,  mérito  e  
capacidade, e de acordo co previsto no presente Estatuto e no resto do ordenamento  
xurídico”. 

- Artigo 55.2 do EBEP que preceptúa que  “as Administracións Públicas, entidades e  
organismos a que se refire o artigo 2 do presente Estatuto seleccionarán ao seu persoal  
funcionario  e  laboral  mediante  procedementos  nos  que  se  garantan  os  principios  
constitucionais antes expresados, así como os establecidos a continuación:

a) Publicade das convocatorias e das súas bases.
b) Transparencia.
c) Imparcialidade e profesionalidade dos membros dos órganos de selección.
d) Independencia  e  discrecionalidade  técnica  na  actuación  dos  órganos  de  

selección.
e) Adecuación entre o contido dos procesos selectivos e as funcións ou tarefas  

a desenvolver.
f) Axilidade, sen prexuízo da obxectividade, nos procesos de selección.”.
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- Artigo 61.1 do EBEP que dispón que “os procesos selectivos terán carácter aberto e  
garantirán a libre concorrencia, sen prexuízo do establecido para a promoción interna  
e das medidas de discriminación positiva previstas neste Estatuto”.

- Artigos 5 e 6 do Real Decreto 896/1991, de 7 de xuño, polo que se establecen as regras 
básicas e os programas mínimos a que debe axustarse o procedemento de selección dos 
funcionarios de Administración Local.

-  Artigo  27  do  Real  Decreto  364/1995,  de  10  de  marzo,  polo  que  se  aproba  o 
Regulamento xeral de ingreso do persoal ao servizo da Administración Xeral do Estado 
e de provisión de postos de traballo e promoción profesional dos funcionarios civís da 
Administración Xeral do Estado, sobre a selección e contratación de persoal laboral.

RESOLUCIÓN. 

Con fundamento no exposto con anterioridade;  considerando que tendo en conta as 
funcións  necesarias  que  presta  o  conserxe  nun colexio  os  motivos  de  necesidade  e 
urxencia  da  incorporación  destes   efectivos  enténdese  suficientemente  xustificada, 
tratándose de servizos que realizan funcións de carácter prioritario.

Considerando  que se cumpren as esixencias da normativa vixente,  en particular  os 
referidos ao artigo 20.dous da lei 48/2015 de 23 de outubro xa mencionada, en uso das  
facultades que lle confire o artigo 21 da Lei 7/1985, do 2 de abril, reguladora das bases 
de réxime local, esta Alcaldía RESOLVE: 

PRIMEIRO.-   Convocar  o  proceso  selectivo  mediante  o  sistema  de  concurso  - 
oposición  libre  para  a  cobertura  provisional,  con  contratado  laboral  de  duración 
determinada  pola  modalidade  de  contrato  temporal  de  interinidade  (mentres  non  se 
cubra definitivamente ou deixe de ser necesario, urxente e prioritaria a súa cobertura 
transitoria ou se decida a súa amortización) que se rexirá polas Bases Xerais polas que 
se establecen as normas para a selección de persoal con carácter temporal para prestar 
servizos como persoal técnico, administrativo ou subalterno no Concello de Viveiro e 
polas Bases Específicas para o acceso con carácter temporal para a categoría profesional 
de conserxe, referidas nos antecedentes da presente convocatoria.

SEGUNDO.- Publicar a presente convocatoria e as Bases Xerais e Específicas referidas 
no punto primeiro no Boletín Oficial da Provincia, par a presentación de instancias por 
quen desexe formar parte no presente proceso selectivo. O prazo de presentación de 
instancias é de 10 días naturais contados dende o día seguinte ó da publicación no BOP 
do anuncio  da  presente  convocatoria  (tal  e  como se  establece  na  base  4 das  Bases 
Xerais).
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TERCEIRO.-  Ordenar  que  se  realicen  cantos  trámites  sexan  necesarios  para 
desenvolver o procedemento selectivo.

CUARTO.- O modelo de instancia é o que se anexa á presente convocatoria como 
ANEXO I.

Contra  a  presente  resolución,  que  pon  fin  á  vía  administrativa  cabe  interpoñer 
potestativamente  recurso  potestativo  de  reposición  ante  a  Alcaldía  do  Concello  de 
Viveiro,  no  prazo  dun  mes  contado  a  partir  do  día  seguinte  da  publicación  deste 
Anuncio no Boletín Oficial da Provincia ou recurso contencioso-administrativo ante o 
Xulgado do Contencioso-Administrativo de Lugo, no prazo de dous meses e na forma 
prevista  na lexislación reguladora de dita  xurisdición,  sen prexuízo de  que se poida 
interpoñer calquera outro que se estime procedente.

Viveiro,  a 13 de xullo de 2016

A ALCALDESA, ANTE MIN, 

María Loureiro García A SECRETARIA ACCTAL.
Fátima Moar Rivera

ASINADO DIXITALMENTE AO MARXE
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