Concello de Viveiro

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.

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 2019.

“(...)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..."

DECRETO

Maria Luz Balsa Rabade (2 para 2)
SECRETARIA
Data de Sinatura: 07/08/2019
HASH: 1ba4a21599805a01b735c01cb971bacf

Vista as bases específicas, relativo aos requisitos dos solicitantes, na que sinala:

Número: 2019-1278 Data: 07/08/2019

No Boletín Oficial da Provincia número 167, de 22 de xullo de 2019, publica a convocatoria do
proceso para a selección de TRES PEÓNS, 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. Expte.: 4529/2019.

Tendo en conta que con data 06 de agosto de 2019, 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. ABRAHAM MONTEIRO MONTEIRO E D. MANUEL MONTEIRO MONTEIRO
para prestar servizos de peóns no Concello de Viveiro como persoal laboral temporal
(modalidade de contrato temporal de duración determinada) ao obter a maior cualificación
final.
E) ORDE DE ASPIRANTES NON SELECCIONADOS (BASE XERAL 13)
O Tribunal establece a orde de aspirantes non seleccionados ao obxecto do sinalado na base
12 e 13.
MONTEIRO MONTEIRO CESAR

3,85

CHAO FERNANDEZ MOISES

3,78

CABRERA MANZANO ADOLFO

2,75

GONZALEZ FERNANDEZ MANUEL

2,06

RODRIGUEZ GRANDAL ADRIAN

1,25

CABADA BARRO MANUEL

1,19

Concello de Viveiro
Plaza Mayor, 1, Viveiro. 27850 (Lugo). Tfno. 982560128. Fax: 982561147

Cod. Validación: 6M7JNNNSHTRSSP5NW9LD3ZXGL | Corrección: http://viveiro.sedelectronica.es/
Documento asinado electronicamente desde a plataforma xestiona esPublico | Páxina 1 a 2

Maria Loureiro Garcia (1 para 2)
PRESIDENTA - ALCALDESA
Data de Sinatura: 07/08/2019
HASH: f0d7486c345265413a72536c8704576b

RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA

Concello de Viveiro

ALVO BALSA DOLORES
...”

1,00

Vista a renuncia presentada en data 07 de agosto de 2019, número de rexistro 2019-E-RC5315, por D. Julio Cesar Rodríguez Piñón.
Vista a renuncia presentada en data 07 de agosto de 2019, número de rexistro 2019-E-RC5318, por D. Moises Chao Fernández.

RESOLVO:

CUARTO.- Convocar a D. MANUEL GONZÁLEZ FERNÁNDEZ e D. ADRIÁN RODRÍGUEZ
GRANDAL para que comparezan o día 09 de agosto de 2019 en horario das 08:00
horas, ao centro de CLÍNICA FOUZ ubicado en Rúa Antonio Bas, 4 en Viveiro, a raíz
de realizar as probas referidas nos puntos anteriores. Deberán acudir en ayunas (con 4
horas de ayuno es suficiente).
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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TERCEIRO.- Convocar a D. ABRAHAM MONTEIRO MONTEIRO, D. MANUEL MONTEIRO
MONTEIRO, D. CESAR MONTEIRO MONTEIRO, D. ADOLFO CABRERA MANZANO para
que comparezan o día 08 de agosto de 2019 en horario das 08:00 horas, ao centro de
CLÍNICA FOUZ ubicado en Rúa Antonio Bas, 4 en Viveiro, a raíz de realizar as probas
referidas nos puntos anteriores. Deberán acudir en ayunas (con 4 horas de ayuno es
suficiente).

DECRETO

SEGUNDO.- Citar aos aspirantes non seleccionados que siguen aos propostos segundo base
12: D. CESAR MONTEIRO MONTEIRO, D. ADOLFO CABRERA MANZANO, D. MANUEL
GONZÁLEZ FERNÁNDEZ e D. ADRIÁN RODRÍGUEZ GRANDAL para
realizar un
recoñecemento médico e unha proba física de esforzo aos efectos do seu posible
nomeamento e contratación no suposto de que non supere a referida proba algún dos
aspirantes propostos.

Número: 2019-1278 Data: 07/08/2019

PRIMEIRO.- Citar aos aspirantes, propostos polo Tribunal, D. ABRAHAM MONTEIRO
MONTEIRO E A D. MANUEL MONTEIRO MONTEIRO, para realizar un recoñecemento
médico e unha proba física de esforzo para garantir as súas condicións de saúde para o
traballo a realizar.

