CORRECCIÓN DE ERROS CORRESPONDENTES AS BASES XERAIS POLAS QUE
SE ESTABLECEN AS NORMAS PARA A SELECCIÓN DE PERSOAL, CON
CARÁCTER TEMPORAL, PARA PRESTAR SERVIZOS NO CONCELLO DE
VIVEIRO NA OFICINA DE TURISMO, CON CARGO Á SUBVENCIÓN
OUTORGADA SEGUNDO A RESOLUCIÓN DE 29 DE DECEMBRO DE 2016 DA
AXENCIA DE TURISMO DE GALICIA.
Vistas as Bases Xerais polas que se establecen as normas para a selección de
persoal, con carácter temporal, para prestar servizos no concello de viveiro na
oficina de turismo, con cargo á subvención outorgada segundo a resolución de 29
de decembro de 2016 da axencia de turismo de galicia, e segundo o artigo 109.2 da
lei 39/2015, 1 de outubro, do Procedemento Administrativo Común das
Administración Públicas.
Visto que as anteditas bases xerais dín:
“(...)3.- REQUISITOS QUE DEBEN CUMPRIR OS ASPIRANTES PARA SER ADMITIDOS
AO PROCESO SELECTIVO.
Os/As aspirantes deberán facer constar na solicitude que reúnen os requisitos que
seguidamente se sinalan na data de remate do prazo de presentación de instancias e que
estarán en condicións de acreditalos, unha vez seleccionados, no prazo que se sinala na base
12 .
a) Ter nacionalidade española ou ter nacionalidade doutro Estado co alcance que se sinala
no artigo 57 do RD Lexislativo 5/2015, do 30 de outubro, polo que se aproba o texto
refundido da Lei do Estatuto Básico do Empregado Público.
b) Posuír a capacidade funcional para o desempeño das tarefas da praza/posto/emprego á
que aspira.
c) Ter cumpridos dezaseis anos e non exceder, se é o caso, da idade máxima de xubilación
forzosa.
d) Non ter sido separado mediante expediente disciplinario do servizo de calquera das
Administracións Públicas ou dos órganos constitucionais ou estatutarios das Comunidades
Autónomas, nin atoparse en inhabilitación absoluta ou especial para empregos ou cargos
públicos por resolución xudicial, para o acceso ao corpo ou escala de funcionario, ou para
exercer funcións similares ás que desempeñaban no seu caso o persoal laboral, no que
houbese estado separado ou inhabilitado. No caso de ser nacional doutro Estado, non
atoparse inhabilitado ou en situación equivalente nin ter sido sometido a sanción disciplinaria
ou equivalente que impida, no seu Estado, nos mesmos termos o acceso ao emprego
público.
e) Titulación: Técnico superior en información e comercialización turística ou Técnico superior
en guía, información e asistencia turística; Técnico en empresas e actividades turísticas, ou
grao ou diplomado/a en turismo ou equivalente homologado ou ben contar coa habilitación
de guía de turismo.
Se a titulación é obtida no estranxeiro, deberá posuír o documento que acredite de maneira
fidedigna a súa homologación.
f) Estar inscrito no Servizo Público de Emprego de Galicia como desempregado ou
demandante de emprego.”

Advertindo que figura demandante de emprego no punto 3 apartado f), xa que onde
din:
“(…) f) Estar inscrito no Servizo Público de Emprego de Galicia como desempregado ou

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

Cod. Validación: AEY5SRJZSXCGFNWA9ZCQHXJ23 | Corrección: http://viveiro.sedelectronica.es/
Documento asinado electronicamente desde a plataforma xestiona esPublico | Páxina 1 a 2

Maria Loureiro Garcia (1 para 1)
PRESIDENTA - ALCALDESA
Data de Sinatura: 02/06/2017
HASH: f0d7486c345265413a72536c8704576b

Concello de Viveiro

Concello de Viveiro
demandante de emprego.”

Debería decir:
“(...)3.- REQUISITOS QUE DEBEN CUMPRIR OS ASPIRANTES PARA SER ADMITIDOS
AO PROCESO SELECTIVO.

Primeiro.- Acórdar a substitución dos datos referidos nas bases xerais subsanando
os erros.
Mándoo e asínoo en Viveiro, á data que consta á marxe.
A Alcaldesa,
María Loureiro García

(DOCUMENTO ASINADO DIXITALMENTE Á MARXE)
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Os/As aspirantes deberán facer constar na solicitude que reúnen os requisitos que
seguidamente se sinalan na data de remate do prazo de presentación de instancias e que
estarán en condicións de acreditalos, unha vez seleccionados, no prazo que se sinala na base
12 .
a) Ter nacionalidade española ou ter nacionalidade doutro Estado co alcance que se sinala
no artigo 57 do RD Lexislativo 5/2015, do 30 de outubro, polo que se aproba o texto
refundido da Lei do Estatuto Básico do Empregado Público.
b) Posuír a capacidade funcional para o desempeño das tarefas da praza/posto/emprego á
que aspira.
c) Ter cumpridos dezaseis anos e non exceder, se é o caso, da idade máxima de xubilación
forzosa.
d) Non ter sido separado mediante expediente disciplinario do servizo de calquera das
Administracións Públicas ou dos órganos constitucionais ou estatutarios das Comunidades
Autónomas, nin atoparse en inhabilitación absoluta ou especial para empregos ou cargos
públicos por resolución xudicial, para o acceso ao corpo ou escala de funcionario, ou para
exercer funcións similares ás que desempeñaban no seu caso o persoal laboral, no que
houbese estado separado ou inhabilitado. No caso de ser nacional doutro Estado, non
atoparse inhabilitado ou en situación equivalente nin ter sido sometido a sanción disciplinaria
ou equivalente que impida, no seu Estado, nos mesmos termos o acceso ao emprego
público.
e) Titulación: Técnico superior en información e comercialización turística ou Técnico superior
en guía, información e asistencia turística; Técnico en empresas e actividades turísticas, ou
grao ou diplomado/a en turismo ou equivalente homologado ou ben contar coa habilitación
de guía de turismo.
Se a titulación é obtida no estranxeiro, deberá posuír o documento que acredite de maneira
fidedigna a súa homologación.
f) Estar inscrito no Servizo Público de Emprego de Galicia como desempregado.”

