Concello de Viveiro
EXPEDIENTE: 4362/2022

Dª. MARIA 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.

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 2022.

“(...)3.- 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.
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...”

Vista a Resolución de Alcaldía de data 22 de xullo de 2022 da lista provisional de admitidos e
excluídos do proceso selectivo de tres condutores de motobomba.
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Vista as bases específicas, relativo aos requisitos dos solicitantes, na que sinala:

Número: 2022-1888 Data: 29/07/2022

No Boletín Oficial da Provincia número 159, de 13 de xullo de 2022, publica a convocatoria do
proceso para a selección de persoal laboral temporal mediante a modalidade de contrato laboral de
duración determinada vinculados a programas financiados con fondos europeos-Disposición
Adicional quinta do Real Decreto-Lei 32/2021 (modelo 406), 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 unha
brigada (cinco traballadores) e tres condutores motobomba non incluídos no cadro de persoal do
Concello.

Vista a Resolución de Alcaldía de data 22 de xullo de 2022 da lista provisional e definitiva de
admitidos e excluídos do proceso selectivo de un xefe de brigada.
Vista a Resolución de Alcaldía de data 22 de xullo de 2022 da lista provisional de admitidos e
excluídos do proceso selectivo de tres peóns.
Vista a Resolución de Alcaldía de data 22 de xullo de 2022 da lista provisional e definitiva de
admitidos e excluídos do proceso selectivo de un peón condutor.
RESOLVO:
PRIMEIRO.- Citar o día 02 de agosto de 2022 as 09:00 h. Na Clínica Fouz de Viveiro sita en Rúa
Antonio Bas, 4, 27850 Viveiro, para realizar unha proba física de esforzo obrigatoria para garantir
as súas condicións de saúde para o traballo a realizar, e posteriormente superada dita proba un
recoñecemento médico aos aspirantes que superen as probas físicas, aos seguintes aspirantes:

Nº

Apelidos e Nome

Posto
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Maria Loureiro Garcia (1 para 2)
PRESIDENTA - ALCALDESA
Data de Sinatura: 29/07/2022
HASH: 08fdc5fb243a555249813b66a893b29c

RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA

DIEGUEZ RAPA HENAR

Xefe de Brigada/Peón

2

MAIGLER GARCÍA ALBERTO

Xefe de Brigada

3

RIVERA RODRÍGUEZ MARIA ELENA

Xefe de Brigada

4

AIJON BARREIRO GUILLERMO

Peón condutor/Peón

5

CABRERA MANZANO ADOLFO

Peón condutor/Peón

6

LÓPEZ FERNÁNDEZ DIEGO

Peón condutor/Peón

7

MODIA LÓPEZ AMANDO

Peón condutor/Peón

8

MONTEIRO MONTEIRO MANUEL

Peón condutor/Peón

9

MONTOYA MONTEIRO JOSE ANTONIO

Peón

10

TOIMIL SANTIN ANXO

Peón

11

LUCAN MARIN

Peón

12

ADRADOS BRETON DIEGO

Condutor motobomba

13

LÓPEZ CHAO AITOR

Condutor motobomba

14

PERNAS PARAPAR CARLOS MANUEL

Condutor motobomba

15

RODRÍGUEZ PIÑÓN JULIO CESAR

Condutor motobomba

16

SÁNCHEZ NAVAZA JOSE MIGUEL

Condutor motobomba

SEGUNDO.- Citar, aos aspirantes que superen a proba física de esforzo obrigatoria e
recoñecemento médico do punto anterior, para un curso de formación teórico-práctico sobre
prevención e defensa contra-incendios forestais os días 04 e 05 de agosto de 2022 en horario de
08:00 h a 14:00 h. Na aula do Conservatorio Profesional de Música do Concello de Viveiro.
En Viveiro, á data que consta á marxe.
A Alcaldesa,
Asdo. María Loureiro García

Ante mín, A secretaria Xeral, ós efectos do
artigo 3.2 do Real Decreto 128/2018
Asdo. María Luz Balsa Rábade
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