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.

Vista a base xeral 10.1 que sinala “(…)A valoración aprobada polo Tribunal conterá a
puntuación global obtida por cada aspirante na fase de concurso, así como o desglose de
puntuación por cada apartado a valorar e publicarase no taboleiro de anuncios municipal, na
páxina web municipal e no taboleiro de anuncios dixital. A data de referencia para a
valoración dos méritos será o último día do prazo de presentación das solicitudes de
participación no proceso selectivo fixado na base 4. Non se valorarán os méritos que non se
acrediten dentro do prazo de presentación de solicitudes. Tampouco se valorarán os méritos
e demais documentación que se presenten sen cumprir os términos sinalados nas presentes
bases, sen perxuízo da posible subsanación segundo o previsto nestas bases...”
Vista a base xeral 11 que sinala “(…)A cualificación final do proceso selectivo virá
determinada pola suma das puntuacións obtidas na valoración de méritos.
Determinado a orde de cualificación definitiva polo Tribunal, farase pública a lista de
aspirantes que superaron o proceso selectivo no taboleiro de anuncios do Concello, na
páxina web municipal e no tablón de anuncios dixital, indicando a cualificación total obtida
por cada aspirante, ordenadas de maior a menor puntuación total...”
Vista a base xeral 12 que sinala “(…)O Presidente do Tribunal, á vista da lista de aspirantes
seleccionados, formulará proposta de selección ante a Alcaldía, sen que esta poida superar o
número de prazas/postos/empregos convocados. Dita proposta publicarase no taboleiro de
anuncios do Concello, na páxina web municipal www.viveiro.es e no taboleiro de anuncios
dixital...”
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Vista a base xeral 7.1, que sinala “(…) A designación dos membros do Tribunal farase por
Resolución da Alcaldía e será publicada no taboleiro de anuncios, na páxina web e no
taboleiro de anuncios dixital para xeral coñecemento e para que os aspirantes poidan
formular recusación.Todos os membros do Tribunal actuarán con voz e con voto. O
secretario/a, redactará a acta de cada sesión que se celebre.
O Tribunal de selección deberá axustar a súa actuación aos principios de imparcialidade e
profesionalidade dos seus membros, así como a normativa en materia de acceso ao emprego
público.
Segundo as circunstancias do proceso, cando razóns técnicas ou doutra índole así o
aconsellasen, o Tribunal, por medio da Presidencia, poderá dispoñer a incorporación aos seus
traballos con carácter temporal, de asesores especialistas, que poderá ser persoal do
Concello ou doutras administracións públicas que limitarán a súa intervención á colaboración
que, en función das súas especialidades técnicas, solicítelles o Tribunal, polo que actuarán
con voz pero sen voto...”

Número: 2020-2005 Data: 01/09/2020

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 conductores de motobomba non incluidos no
cadro de persoal do Concello. Expte.: 4011/2020.

DECRETO

Maria Luz Balsa Rabade (2 para 2)
SECRETARIA
Data de Sinatura: 01/09/2020
HASH: 1ba4a21599805a01b735c01cb971bacf

Maria Loureiro Garcia (1 para 2)
PRESIDENTA - ALCALDESA
Data de Sinatura: 01/09/2020
HASH: 36b3fe2f64bd4c417966cb699819268b

EXPEDIENTE: 4011/2020

Concello de Viveiro

PRIMEIRO.- Citar aos membros do Tribunal para que comparezan na sala de Xuntas deste
Concello de Viveiro o Mércores día 02 de setembro de 2020, ás 09:00 horas, para a
valoración de méritos, cualificación final e proposta de selección.
SEGUNDO.- Notificar a presente Resolución aos membros designados para o seu
coñecemento.
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
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DECRETO

(DOCUMENTO ASINADO DIXITALMENTE Á MARXE)

