Concello de Viveiro

RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA
Dª. MARIA LOUREIRO GARCIA, Alcaldesa-Presidenta, en funcións, 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.

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 2020, para a
contratación de tres condutores de motobomba non incluidos no cadro de persoal
do Concello.
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.
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.
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No Boletín Oficial da Provincia número 166, de 21 de xullo de 2020, publica a
convocatoria do proceso para a selección de persoal laboral temporal mediante a
modalidade de contrato laboral eventual por circunstancias da producción, 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, para a contratación de tres condutores de motobomba non incluidos no
cadro de persoal do Concello. Expte.: 4011/2020.

DECRETO

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 02 de setembro de 2020, o Tribunal presenta a
proposta de selección, na que literalmente dí:
“(…) D) PROPOSTA DE SELECCIÓN (Base Xeral 12)
O Tribunal, á vista da lista dos aspirantes seleccionados acorda, formular proposta de
selección ante a Alcaldía do Concello de Viveiro a favor de D. JULIO CESAR RODRIGUEZ
PIÑON, D. JULIO CIRUELO GARCÍA E D. JESÚS MARTÍNEZ SALGADO para prestar
servizos de condutores de motobomba no Concello de Viveiro como persoal laboral temporal
(modalidade de contrato temporal eventual por circunstancias da producción) ao obter a
maior cualificación final…
E) ORDE DE ASPIRANTES LISTA DE EMPREGO (BASE XERAL 14)
O Tribunal establece a orde de aspirantes non seleccionados ao obxecto do sinalado na base
12 e 14.
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SECRETARIA
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Maria Loureiro Garcia (1 para 2)
PRESIDENTA - ALCALDESA
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EXPEDIENTE: 4011/2020

Concello de Viveiro

SALGUEIRO AGUIRRE FRANCISCO

0,65

CIBREIRO VIZOSO MANUEL

0,6

PRIETO RAMUDO PABLO

0,5

NEIRA RODRIGUEZ FRANCISCO JAVIER

0,25

OTERO TORNEIRO IVAN

0,25

...”
Vista a renuncia presentada en data 07 de setembro de 2020, número de rexistro 2020-E-RC4497, por D. Jesús Martínez Salgado.
Tendo en conta a notificación da realización da proba específica do banco para o persoal de
data 08 de setembro de 2020, na que dos tres participantes un deles non foi apto.

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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SEGUNDO.- Convocar a D. FRANCISCO SALGUEIRO AGUIRRE para que comparezan o día
11 de Setembro de 2020 en horario das 08:45 horas, ao centro de Clínica Fouz
ubicado en R/ Antonio Bas, 4 en Viveiro, a raíz de realizar as probas referidas nos
puntos anteriores. Deberán acudir en ayunas (con 4 horas de ayuno e suficiente).

DECRETO

PRIMEIRO.- Citar ao aspirante da lista de emprego que seguen aos propostos segundo a
Base Xeral punto 14, propostos polo Tribunal, D. FRANCISCO SALGUEIRO AGUIRRE para
realizar un recoñecemento médico e unha proba física de esforzo para garantir as súas
condicións de saúde para o traballo a realizar.

Número: 2020-2088 Data: 10/09/2020

RESOLVO:

