
 
Concello de Viveiro

EXPTE.- 4324/2018

RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA

Dª. MARÍA LOUREIRO GARCÍA, 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 de Lugo do martes, 28 de agosto de 2018 N.º 197, 
publícase  a  convocatoria  do  proceso  para  a  selección  de  UN  TÉCNICO  EN 
INFORMÁTICA con carácter temporal, como empregados públicos para a execución 
das obras ou prestacións de servizos no Concello de Viveiro, incluidas no programa 
“Fomento do Emprego 2018” segundo as bases reguladoras do plan provincial único 
de cooperación cos Concellos 2018.

Vistas as bases xerais, anexos e bases específicas para a selección de UN TÉCNICO 
EN  INFORMÁTICA  con  carácter  temporal,  como  empregados  públicos  para  a 
execución das obras ou prestacións de servizos no  Concello de Viveiro, incluidas no 
programa  “Fomento  do  Emprego  2018”  segundo  as  bases  reguladoras  do  plan 
provincial  único  de  cooperación  cos  Concellos  2018,  con  número  de  expedente 
4324/2018.

Vista a base xeral 3 c) relativo aos requisitos que deben cumprir os aspirantes para 
ser admitidos ao proceso selectivo, na que sinala “(...)c) Figurar como demandante 
de emprego ou como mellora de emprego (sempre que o contrato sexa igual ou  
inferior ao 50% da xornada) no Servizo Público de Emprego de Galicia...”
Vista a base xeral 3 g) relativo aos requisitos que deben cumprir os aspirantes para 
ser  admitidos  ao  proceso  selectivo,  na  que  sinala  “(...)g) Acreditación  do 
coñecemento da lingua galega: a que figure nas Bases Específicas de cada unha  
das prazas/empregos  que se convoquen...”
Vista  a  base  específica  2.B.f)  relativo  aos  requisitos  que  deben  cumprir  os 
aspirantes para ser admitidos ao proceso selectivo, na que sinala “(...)f) Nivel de 
coñecemento do idioma galego: Celga 4...”

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

APELLIDOS E NOME

1 García Rodríguez, Pablo

2 González Ramos, Miguel Anxo

3 Rodríguez Palmeiro, Carlos

4 Villota Guelbenzu, Ignacio Igor

B) EXCLUÍDOS

APELIDOS E NOME MOTIVO DA EXCLUSIÓN
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Gómez Martínez, Ana María Non acreditar o requisito sinalado na 
Base Xeral 3. c) e Base específica 2.  

A. e): 
“… ou como mellora de emprego 
(sempre que o contrato sexa 
igual ou inferior ao 50% da 

xornada) no Servizo Público de 
Emprego de Galicia)”

Paz Mazoy, Miguel Ángel

Tiagonce González, Paula

...”

“(...)  CUARTO.- CITAR AOS ASPIRANTES RELACIONADOS A CONTINUACIÓN PARA A  
REALIZACIÓN  DA  PROBA  DE  GALEGO  (BASE  XERAL  3.  g),  POR  NON  TER 
ACREDITADO O NIVEL DE GALEGO ESIXIDO (BASE ESPECÍFICA 2.A.f) NO CONCELLO 
DE VIVEIRO O LUNS 05 DE NOVEMBRO DE 2018 ÁS DOCE HORAS E QUINCE 
MINUTOS.

APELIDOS E NOME

Villota Guelbenzu, Ignacio Igor

Esta proba de Galego é obrigatoria e eliminatoria e cualificarase como apto ou non  
apto. Quedará excluído do proceso selectivo o aspirante que obteña a cualificación  
de non apto (Base Xeral 9).

Se o aspirante citado acredita o nivel de galego esixido nas bases (Celga 4) antes  
de rematar o prazo de alegacións, quedará exento de realizar dita proba...”

Vista a base xeral 8.3, que sinala “(…)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.  Ignacio  Igor  Villota  Guelbenzu na  Resolución  de  15  de 
outubro de 2018 cítase para a realización da proba de galego (base xeral 3. g), por 
non ter acreditado o nivel de galego esixido (base específica 2.B.f).

Tendo en conta a solicitude presentada o día 23 de outubro de 2018 e número de 
rexistro  de  entrada  2018-E-RC-6890  presentada  por  D.  Ignacio  Igor  Villota 
Guelbenzu 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 4 para a súa acreditación.

Vista  a  alegación  presentada por  Dna.  Paula  Tiagonce González  en  data  22  de 
outubro de 2018 e número de rexistro 2018-E-RC-6865, en relación ao motivo de 
exclusión que figura na lista provisional de admitidos e excluídos.

Tendo en conta o informe emitido polo Servizo de RRHH e Asistencia a Concello da 
Deputación de Lugo, en base á colaboración e asistencia que presta esta Entidade 
aos Concellos en materia de órganos de selección, recibido en data 02 de novembro 
de 2018 e número de rexistro de entrada neste Concello 2018-E-RC-7098, respecto 
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á alegación referida, o cal literalmente dí: “(...) Revisada de novo a documentación 
presentada coa solicitude así como a presentada coa alegación, non acredita non  
ter contrato igual ou inferior ao 50% da xornada.
A  alta  como  autónoma  da  interesada  non  especifica  a  porcentaxe  de  xornada 
realizada.
Ser admitido a outras probas selectivas no mesmo Concello non é fundamento para  
ser admitida á presente convocatoria pois en cada unha rexen bases e requisitos  
diferentes.
Por todo o sinalado, ante a imposibilidade de poder acreditar documentalmente que  
a interesada non ten contratos con xornada inferior ou igual ao 50%, proponse non  
admitir a alegación presentada...”

RESOLVO

PRIMEIRO.- ADMITIR a D. Ignacio Igor Villota Guelbenzu a certificación expedida 
na  que  se  outorga  a  validación  do  nivel  de  competencia  en  lingua  galega  aos 
efectos da base específica 2.B.f) que se refire ao requisito necesario para contar coa 
acreditación de poseer o Celga 4 no proceso selectivo para participar no  proceso 
para a selección de UN TÉCNICO EN INFORMÁTICA con carácter temporal,  como 
empregados públicos para a execución das obras ou prestacións de servizos no 
Concello de Viveiro, incluidas no programa “Fomento do Emprego 2018” segundo as 
bases reguladoras do plan provincial único de cooperación cos Concellos 2018, por 
presentar  a acreditación de estar  en posesión do Celga  4,  requisito  do proceso 
selectivo, e resultando polo tanto exento da realización da proba do galego.

SEGUNDO.- DESESTIMAR a Dna. Paula Tiagonce González a alegación presentada 
ante imposibilidade de poder acreditar documentalmente que a interesada non ten 
contratos con xornada inferior ou igual ao 50%, segundo o informe emitido polo 
Servizo de RRHH e Asistencia a Concello da Deputación de Lugo.

TERCEIRO.- Dictar a seguinte lista definitiva de admitidos e excluídos. 

A) ADMITIDOS:

APELLIDOS E NOME

1 García Rodríguez, Pablo

2 González Ramos, Miguel Anxo

3 Rodríguez Palmeiro, Carlos

4 Villota Guelbenzu, Ignacio Igor

B) EXCLUÍDOS

APELIDOS E NOME MOTIVO DA EXCLUSIÓN
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Gómez Martínez, Ana María Non acreditar o requisito sinalado na 
Base Xeral 3. c) e Base específica 2. A. 

e): 
“… ou como mellora de emprego 

(sempre que o contrato sexa igual 
ou inferior ao 50% da xornada) no 

Servizo Público de Emprego de Galicia)”

Paz Mazoy, Miguel Ángel

Tiagonce González, Paula

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.

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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