
 
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 146, de 27 de xuño de 2017, pública a convocatoria 
do proceso para a selección  dun XEFE DE BRIGADA, 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.

Vista a Resolución de Alcaldía de data  03 de xullo de 2017 da lista provisional e definita de 
admitidos  e  excluidos,  na  que  sinala  “  1º.-  Aprobar  a  seguinte  lista  de  admitidos  e 
excluídos:

A) ADMITIDOS:

Nº Apelidos e Nome

1 RODRÍGUEZ RAÑÓN JUAN
...”

Vista  a  base  específica  4,  que  sinala  “  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.”

Tendo en conta os resultados das probas físicas de esforzo realizadas o día 06 de xullo de 
2017.

RESOLVO:

Primeiro.- Dar como APTO nas probas físicas de esforzo aos seguintes aspirantes,

Nº Apelidos e Nome

1 RODRÍGUEZ RAÑÓN JUAN

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

A Alcaldesa ,                                          Ante min, aos efectos do artigo 2.e do Real Decreto 
1174/1987 a Secretaria,

María Loureiro García                           María Luz Balsa Rábade

(Documento asinado dixitalmente á marxe)
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