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.

Número: 2020-2100 Data: 11/09/2020

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...”

Vista a renuncia presentada en data 07 de setembro de 2020, número de rexistro
2020-E-RC-4497, por D. Jesús Martínez Salgado.
Tendo en conta a renuncia de D. Jesús Martínez Salgado, os resultados das probas
físicas de esforzo realizadas o día 08 de setembro de 2020, e que os aspirantes
propostos polo Tribunal, D. JULIO CESAR RODRIGUEZ PIÑON e D. JULIO
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Maria Luz Balsa Rabade (2 para 2)
SECRETARIA
Data de Sinatura: 11/09/2020
HASH: 1ba4a21599805a01b735c01cb971bacf

Maria Loureiro Garcia (1 para 2)
PRESIDENTA - ALCALDESA
Data de Sinatura: 11/09/2020
HASH: 36b3fe2f64bd4c417966cb699819268b

EXPEDIENTE: 4011/2020

Concello de Viveiro
CIRUELO GARCÍA, resultaron aptos en ditas probas.
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, polo que se procedeu a citar para ditas probas a D. Francisco Salgueiro
Aguirre para a realización de ditas probas, sendo o resultado de apto.
RESOLVO:

A Alcaldesa,

Ante mín, A secretario Xeral, 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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DECRETO

Mándoo e asínoo en Viveiro, á data que consta á marxe
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Segundo.- Publicar a presente Resolución no taboleiro de anuncios dixital da Entidade e na
súa páxina web (www.viveiro.es).
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Primeiro.- Citar a D. JULIO CESAR RODRÍGUEZ PIÑÓN, D. JULIO CIRUELO GARCÍA E D.
FRANCISCO SALGUEIRO AGUIRRE os días 14 e 15 de setembro de 2020 en horario de 8:00
h. A 15:00 h, nas dependencias de Protección Civil en Pénjamo-Viveiro. Para a participación
nun curso de formación teórico-práctico sobre a prevención e defensa contra os incendios
forestais cunha duración de 16 horas.

