
 
Concello de Viveiro

EXPEDIENTE.- 265/2018

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.

Visto o Decreto da Alcaldía, de data 30 de maio de 2018, relativo a Convocatoria 
para  a  selección  de  persoal,  con  carácter  temporal,  para  prestar  servizos  no 
concello  de viveiro  a  traves dos programas da xunta  de galicia  de  fomento  do 
emprego e mellora da empregabilidade no ámbito de colaboración coas entidades 
locais ao amparo da resolución do 15/05/2018 pola que se lle conceden ao concello 
de viveiro 7 prazas de socorristas para o ano 2018, (non incluidas no cadro de 
persoal do Concello), con número de expedente: 265/2018.

Vistas as Bases Xerais  para a selección de persoal,  con carácter temporal,  para 
prestar servizos  no Concello de Viveiro a través dos programas da Xunta de Galicia 
de fomento do emprego e mellora da empregabilidade.

Vistas as Bases Específicas polas que se establecen as normas para a selección de 
persoal, con carácter temporal, para prestar servizos no Concello de Viveiro a través 
dos  programas  da  Xunta  de  Galicia  de  fomento  do  emprego  e  mellora  da 
empregabilidade, ao amparo da Resolución do 15/05/2018 pola que se lle conceden 
ao  Concello  de  Viveiro  7  prazas  de  socorristas  para  as  praias,  con  número  de 
expedente: 265/2018.

Vista a base xeral 3 a) e b), relativo aos requisitos que deben cumprir os aspirantes 
para ser admitidos ao proceso selectivo, na que sinala  “(...)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 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....”

Vista a base xeral 3 h) relativo aos requisitos que deben cumprir os aspirantes para 
ser admitidos ao proceso selectivo, na que sinala “(...)Acreditación do coñecemento 
da  lingua  galega:  a  que  figure  nas  Bases  Específicas  de  cada  unha  das  
prazas/empregos  que se convoquen.
Será requisito necesario contar coa acreditación de poseer o nivel do coñecemento  
da lingua galega según as bases específicas de cada unha das prazas/empregos  
que  se  convoquen   ou  acreditación  equivalente.  Acreditarase  mediante  a  
presentación de certificación expedida polo organismo competente.
No suposto de non contar coa mesma, os aspirantes deberán superar un examen  
de galego. Esta proba é obrigatoria para estes aspirantes. A proba consistirá na  
traducción dun texto en castelán para galego ou en galego para o castelán. Esta  
proba é obrigatoria e eliminatoria e calificarase con apto ou non apto...”

Vista a lista provisional de admitidos e excluídos, que sinala: 
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 “(...) ADMITIDOS:

Nº Apelidos e Nome
Proba de 
galego

1 CASTRO MONTES JOSE MARÍA EXENTO

2 FERREIRA MORAIS MARCIO EXENTO

3 MARTÍNEZ GARCÍA DEMETRIO EXENTO

4 MARTÍNEZ VALE COVADONGA EXENTO

5 MORADO DÍAZ MIGUEL EXENTO

6 PERNAS PARAPAR CARLOS MANUEL EXENTO

7 PIÑON DÍAZ DAVID EXENTO

8 QUINTELA MÍGUEZ MIGUEL EXENTO

B) EXCLUÍDOS:

APELIDOS 
E NOME MOTIVO DA EXCLUSIÓN

Proba  de 
galega

YAÑEZ 
PÉREZ 
ADRIÁN

Non figurar na relación do formulario da selección da 
oferta 12-2018-5568 remitida polo Servizo Público de 
Emprego de Galicia.
(Non cumprir cos puntos 4 e 7 das Bases Xerais- 
EXCLUSIÓN NON SUBSANABLE).

SÁNCHEZ 
ESCOURIDO 
SANTIAGO

Non acreditar nin manifestar estar en posesión dos 
requisitos necesarios para poder participar no proceso 
selectivo (a non presentación da fotocopia compulsada da 
Titulación esixida nas bases específicas nos puntos 5 e 7- 
EXCLUSIÓN SUBSANABLE). 

NO EXENTO

”

Vista a base xeral 7.3, que sinala  “(…)LISTA DEFINITIVA.-  Transcorrido, no seu 
caso, o prazo indicado no punto anterior, aprobarase por Resolución da Alcaldía a  
lista definitiva de aspirantes admitidos e excluídos no procedemento selectivo. A  
aprobación  desta  lista  definitiva  suporá  a  estimación  ou  desestimación  das  
subsanacións  presentadas  polos  aspirantes  excluídos.  Esta  lista  definitiva  será  
publicada no taboleiro de anuncios,  na páxina web municipal  e no taboleiro  de  
anuncios dixital...”

Tendo en conta que D. Santiago Sánchez Escourido na Resolución de 14 de xuño de 
2018 consta como NON EXENTO na proba de galego do proceso selectivo por non 
acreditar nin manifestar estar en posesión do Celga 2 ou acreditación equivalente, 
por non presentar a copia debidamente compulsada da certificación expedida polo 
organismo competente de estar en poder do Celga 2 ou acreditación equivalente.
Tendo en conta a solicitude presentada o día 15 de xuño de 2018 e número de 
rexistro de entrada 2018-E-RE-211 presentada por D. Santiago Sánchez Escourido 
na que adxunta copia compulsada da certificación expedida na que se outorga a 
validación do nivel de competencia en lingua galega equivalente a un Celga 2 para 
a súa acreditación.
Tendo  en  conta  que  respecto  de  D.  Santiago  Sánchez  Escourido,  que  resultaba 
excluído  polo  motivo  de  non  acreditar  nin  manifestar  estar  en  posesión  dos 
requisitos necesarios para poder participar no proceso selectivo (a non presentación 
da fotocopia compulsada da Titulación esixida nas bases específicas nos puntos 5 e 
7).
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Resultando  que  o  aspirante  excluído  presentou  a  documentación  motivo  de 
exclusión no prazo de 10 días establecido na base xeral 7.2.

RESOLVO

PRIMEIRO.- ADMITIR a D. Santiago Sánchez Escourido a certificación expedida na 
que se outorga a validación do nivel de competencia en lingua galega aos efectos 
da base 3 h) que se refire ao requisito necesario para contar coa acreditación de 
poseer o Celga 2 para o proceso de selección de persoal, con carácter temporal, 
para prestar servizos no Concello de Viveiro a través dos programas da Xunta de 
Galicia  de  fomento  do  emprego  e  mellora  da  empregabilidade,  ao  amparo  da 
Resolución do 15/05/2018 pola que se lle conceden ao Concello de Viveiro 7 prazas 
de  socorristas, por  presentar  a  acreditación  de  estar  en  posesión  do  Celga  2, 
requisito do proceso selectivo,  e resultando polo  tanto exento da realización da 
proba do galego.
SEGUNDO.- Admitir a Don Santiago Sánchez Escourido.
TERCEIRO.- Dictar a seguinte lista definitiva de admitidos e excluídos. 

A) ADMITIDOS:

Nº Apelidos e Nome Proba de 
galego

1 CASTRO MONTES JOSE MARÍA EXENTO

2 FERREIRA MORAIS MARCIO EXENTO

3 MARTÍNEZ GARCÍA DEMETRIO EXENTO

4 MARTÍNEZ VALE COVADONGA EXENTO

5 MORADO DÍAZ MIGUEL EXENTO

6 PERNAS PARAPAR CARLOS MANUEL EXENTO

7 PIÑON DÍAZ DAVID EXENTO

8 QUINTELA MÍGUEZ MIGUEL EXENTO

9 SÁNCHEZ ESCOURIDO SANTIAGO EXENTO

B) EXCLUÍDOS:

APELIDOS 
E NOME

MOTIVO DA EXCLUSIÓN

YAÑEZ 
PÉREZ 
ADRIÁN

Non figurar na relación do formulario da selección da oferta 12-2018-5568 
remitida polo Servizo Público de Emprego de Galicia.
(Non  cumprir  cos  puntos  4  e  7  das  Bases  Xerais-  EXCLUSIÓN  NON 
SUBSANABLE).

”

Contra o acordo de aprobación da lista definitiva de admitidos e excluídos cabe a 
interposición de recurso potestativo de reposición no prazo dun mes dende a súa 
publicación  ou  directamente  recurso  contencioso-administrativo  ante  o  Xulgado 
Contencioso-Administrativo  de  Lugo  no  prazo  de  dous  meses  dende  a  súa 
publicación. 

Contra as decisións adoptadas polo Tribunal de selección caberá a interposición de 
recurso de alzada ante a Alcaldía, (órgano que nomea ao referido Tribunal), segundo 
o  disposto  no  artigo  121  da  Lei  39/2015  de  1  de  outubro,  do  Procedemento 
Administrativo Común das Administracións Públicas.
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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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