Concello de Viveiro

RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA
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, específicas e anexo polas que se establecen as normas que
rexerán o proceso selectivo para cubrir, con carácter temporal, mediante a
modalidade de funcionario interino, como empregado público para a execución das
obras ou prestacións de servizos no concello de Viveiro, incluidas no programa
“Fomento do Emprego 2020” segundo as bases reguladoras do Plan Provincial Único
de cooperación cos Concellos 2020.
Vista a base xeral no seu punto 3 a), b) e c), que sinala

“(...) 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 titulación académica esixida nas bases específicas.
Se a titulación é obtida no estranxeiro, deberá posuír o documento que acredite de maneira fidedigna a
súa homologación.
c) Figurar como demandante de emprego ou como mellora de emprego no Servizo Público de Emprego
de Galicia...”

Número: 2020-3062 Data: 29/12/2020

No Boletín Oficial da Provincia de Lugo do sábado, 21 de novembro de 2020 N.º
268, publícase a convocatoria do proceso para a selección de UN ADMINISTRATIVO
con carácter temporal, como empregado público para a execución das obras ou
prestacións de servizos no Concello de Viveiro, incluidas no programa “Fomento do
Emprego 2020” segundo as bases reguladoras do plan provincial único de
cooperación cos Concellos 2020.

DECRETO

Vista a base xeral no punto 4 g), que sinala

“(...) Acreditación do coñecemento da lingua
galega: a que figure nas Bases Específicas de cada unha das prazas/empregos que se convoquen...”

Vista a base xeral no punto 5, que sinala

“(...) De non presentarse a documentación na
forma establecida no presente punto non será tida en conta. De non presentarse
correctamente, os documentos referidos nos apartados a), b) e c) o/a aspirante quedará
excluído, sen prexuízo da posible subsanación de documentos trala publicación da lista
provisional de admitidos e excluídos.
En todo caso os requisitos deberán posuírse á data de finalizar o prazo de presentación de instancias. A
non presentación da documentación acreditativa de méritos conforme ao disposto no presente apartado
e debidamente cotexada ou autenticada conlevará que os mesmos non sexan tidos en conta no
momento da valoración, sen prexuizo da posibilidade de subsanación tal e como se establece no
presente apartado....”

Vista a lista provisional de admitidos e excluídos, que sinala:
“(...)ADMITIDOS:
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Maria Luz Balsa Rabade (2 para 2)
SECRETARIA
Data de Sinatura: 29/12/2020
HASH: 1ba4a21599805a01b735c01cb971bacf

Maria Loureiro Garcia (1 para 2)
PRESIDENTA - ALCALDESA
Data de Sinatura: 29/12/2020
HASH: 36b3fe2f64bd4c417966cb699819268b

EXPTE.- 8542/2020

Concello de Viveiro

ARMESTO LÓPEZ RAQUEL

EXENTA

2

ARRIBAS CASADIEGO MAGDELIS YURIBETH

EXENTA

3

BELLAS MOURIÑO MARIA SOLEDAD

EXENTA

4

DORADO FERNÁNDEZ RUTH

EXENTA

5

EXPÓSITO YÁÑEZ MARIA LUISA

EXENTA

6

FERNÁNDEZ BARRO UXIA

EXENTA

7

FERNÁNDEZ ESTEVEZ ALBERTO

EXENTO

8

FERNÁNDEZ GÓMEZ MÍRIAM

EXENTA

9

FLORES FERREIRO MERCEDES

EXENTA

10

FRAGA GRUEIRO ISABEL

EXENTA

11

GARCÍA DURAN MARÍA ANDURIÑA

EXENTA

12

GÓMEZ PAZ REBECA

EXENTA

13

GONZÁLEZ COBAS CARLOS

Prazo de 10 días hábiles para
subsanación segundo punto
5 f) bases xerais.

14

IGLESIAS GONZÁLEZ SARA

EXENTA

15

LAMELAS FRA ALEJANDRA

EXENTA
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1

Número: 2020-3062 Data: 29/12/2020

Realización proba de galego

DECRETO

APELLIDOS E NOME

Concello de Viveiro

APELLIDOS E NOME

Realización proba de galego

17

LÓPEZ PICOS YOLANDA

EXENTA

18

PENABAD OTERO CONCEPCIÓN

EXENTA

19

RODRÍGUEZ DÍAZ ALEJANDRO

EXENTO

20

RODRÍGUEZ LAGE BELINDA

EXENTA

21

RODRÍGUEZ RAIDO CRISTINA

EXENTA

22

SÁNCHEZ GARCÍA VANESSA

EXENTA

23

SANJUAN PALMEIRO ROCIO

24

SEIJAS FUNCASTA TERESA

25

SEIXIDO GÓMEZ ANA BELÉN

26

SIXTO PERNAS MARÍA FE

27

SOBRIDO GARCÍA ELOY

Prazo de 10 días hábiles para
subsanación segundo punto
5 f) bases xerais.

28

SUÁREZ GARCÍA ENMA

EXENTA

29

TORRE MAHIA LIDIA

30

VALIN BERMÚDEZ ANGEL

EXENTO

31

VEIGA MANSO MARIA ALEJANDRA

EXENTA

32

YAKIMENKO DELASCIO TAMARA

EXENTA

EXENTA
Prazo de 10 días hábiles para
subsanación segundo punto
5 f) bases xerais.
EXENTA

Prazo de 10 días hábiles para
subsanación segundo punto
5 f) bases xerais.

B) EXCLUÍDOS

APELIDOS E NOME

MOTIVO DA EXCLUSIÓN

BLANCO SOILAN ELÍAS

Non acreditar o requisito sinalado na Base

Realización proba de
galego
EXENTO
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DECRETO

EXENTO
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LÓPEZ GÓMEZ MARÍA BEGOÑA

Número: 2020-3062 Data: 29/12/2020

Prazo de 10 días hábiles para
subsanación segundo punto
5 f) bases xerais.

16

Concello de Viveiro

FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ
ESTRELLA

Non acreditar o requisito sinalado na Base
Xeral 3 c) e 5.c) :
“(…)
Figurar como demandante de
emprego ou como mellora de emprego no
Servizo Público de Emprego de Galicia...”
“(…)Informe ou certificado do servizo
galego de emprego no que se acredite o
tempo continuado en desemprego ou como
demandante dunha mellora de emprego do
aspirante...”

EXENTA

Non acreditar o requisito sinalado na Base
Xeral 3 c) e 5.c) :
“(…)
Figurar como demandante de
emprego ou como mellora de emprego no
Servizo Público de Emprego de Galicia...”
“(…)Informe ou certificado do servizo
galego de emprego no que se acredite o
tempo continuado en desemprego ou como
demandante dunha mellora de emprego do
aspirante...”

EXENTA

HERMIDA BEJARANO ISIDRO

Non acreditar o requisito sinalado na Base
Xeral 3 c) e 5.c) :
“(…)
Figurar como demandante de
emprego ou como mellora de emprego no
Servizo Público de Emprego de Galicia...”
“(…)Informe ou certificado do servizo
galego de emprego no que se acredite o
tempo continuado en desemprego ou como
demandante dunha mellora de emprego do
aspirante...”

Prazo
de
10
días
hábiles
para
subsanación segundo
punto
5
f)
bases
xerais.

LÓPEZ GÓMEZ ELENA

Non acreditar o requisito sinalado na Base
Xeral 3 c) e 5.c) :
“(…)
Figurar como demandante de
emprego ou como mellora de emprego no
Servizo Público de Emprego de Galicia...”
“(…)Informe ou certificado do servizo
galego de emprego no que se acredite o
tempo continuado en desemprego ou como
demandante dunha mellora de emprego do
aspirante...”

Prazo
de
10
días
hábiles
para
subsanación segundo
punto
5
f)
bases
xerais.

GÓMEZ MARTÍNEZ MARTINA

PINAL MOREIRA ELVIRA

Non acreditar o requisito sinalado na Base Prazo
de
Xeral 3 c) e 5.c) :
hábiles
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Prazo
de
10
días
hábiles
para
subsanación segundo
punto
5
f)
bases
xerais.

DECRETO

FERNÁNDEZ GUTIÉRREZ
ALBERTO

Non acreditar o requisito sinalado na Base
Xeral 3 c) e 5.c) :
“(…)
Figurar como demandante de
emprego ou como mellora de emprego no
Servizo Público de Emprego de Galicia...”
“(…)Informe ou certificado do servizo
galego de emprego no que se acredite o
tempo continuado en desemprego ou como
demandante dunha mellora de emprego do
aspirante...”

Número: 2020-3062 Data: 29/12/2020

Xeral 3 c) e 5.c) :
“(…)
Figurar como demandante de
emprego ou como mellora de emprego no
Servizo Público de Emprego de Galicia...”
“(…)Informe ou certificado do servizo
galego de emprego no que se acredite o
tempo continuado en desemprego ou como
demandante dunha mellora de emprego do
aspirante...”

Concello de Viveiro

RIOS CASTRO SANDRA

Non acreditar o requisito sinalado na Base
Xeral 3 c) e 5.c) :
“(…)
Figurar como demandante de
emprego ou como mellora de emprego no
Servizo Público de Emprego de Galicia...”
“(…)Informe ou certificado do servizo
galego de emprego no que se acredite o
tempo continuado en desemprego ou como
demandante dunha mellora de emprego do
aspirante...”

Prazo
de
10
días
hábiles
para
subsanación segundo
punto
5
f)
bases
xerais.

RODRÍGUEZ GIL MIGUEL

Non acreditar o requisito sinalado na Base
Xeral 3 c) e 5.c) :
“(…)
Figurar como demandante de
emprego ou como mellora de emprego no
Servizo Público de Emprego de Galicia...”
“(…)Informe ou certificado do servizo
galego de emprego no que se acredite o
tempo continuado en desemprego ou como
demandante dunha mellora de emprego do
aspirante...”

Prazo
de
10
días
hábiles
para
subsanación segundo
punto
5
f)
bases
xerais.

TOJO VILLANUEVA ANDREA

Non acreditar o requisito sinalado na Base
Xeral 3 c) e 5.c) :
“(…)
Figurar como demandante de
emprego ou como mellora de emprego no
Servizo Público de Emprego de Galicia...”
“(…)Informe ou certificado do servizo
galego de emprego no que se acredite o
tempo continuado en desemprego ou como
demandante dunha mellora de emprego do
aspirante...”

Prazo
de
10
días
hábiles
para
subsanación segundo
punto
5
f)
bases
xerais.

VÁZQUEZ VÁZQUEZ XOEL

Non acreditar o requisito sinalado na Base
Xeral 3 c) e 5.c) :
“(…)
Figurar como demandante de
emprego ou como mellora de emprego no
Servizo Público de Emprego de Galicia...”
“(…)Informe ou certificado do servizo
galego de emprego no que se acredite o
tempo continuado en desemprego ou como
demandante dunha mellora de emprego do
aspirante...”

NON EXENTO

O prazo de presentación de alegacións á lista provisional será de 10 días hábiles a contar dende a
publicación da presente resolución no Taboleiro de Anuncios dixital e na web do Concello, no referido
prazo de 10 días poderase proceder á subsanación dos requisitos e documentación que sexan

Concello de Viveiro
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EXENTA
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QUELLE ARAMBURU MARIA
PALOMA

Non acreditar o requisito sinalado na Base
Xeral 3 c) e 5.c) :
“(…)
Figurar como demandante de
emprego ou como mellora de emprego no
Servizo Público de Emprego de Galicia...”
“(…)Informe ou certificado do servizo
galego de emprego no que se acredite o
tempo continuado en desemprego ou como
demandante dunha mellora de emprego do
aspirante...”

DECRETO

“(…)
Figurar como demandante de
emprego ou como mellora de emprego no
Servizo Público de Emprego de Galicia...”
subsanación segundo
“(…)Informe ou certificado do servizo
punto
5
f)
bases
galego de emprego no que se acredite o
xerais.
tempo continuado en desemprego ou como
demandante dunha mellora de emprego do
aspirante...”

Concello de Viveiro
subsanables segundo o establecido nas bases.
De non existir alegacións á lista provisional, ou se as alegacións non foran suficientes para a súa
consideración, entenderase definitiva sen necesidade de nova publicación.

ARRIBAS CASADIEGO MAGDELIS YURIBETH

Prazo de 10 días hábiles
para
subsanación
de
méritos aportados (copia
cotexada ou auténtica).

BELLAS MOURIÑO MARIA SOLEDAD

Prazo de 10 días hábiles
para
subsanación
de
méritos aportados (copia
cotexada ou auténtica).

DORADO FERNÁNDEZ RUTH

Prazo de 10 días hábiles
para
subsanación
de
méritos aportados (copia
cotexada ou auténtica).

FERNÁNDEZ BARRO UXÍA

Prazo de 10 días hábiles
para
subsanación
de
méritos aportados (copia
cotexada ou auténtica).

FERNÁNDEZ GÓMEZ MÍRIAM

Prazo de 10 días hábiles
para
subsanación
de
méritos aportados (copia
cotexada ou auténtica).

FERNÁNDEZ GUTIÉRREZ ALBERTO

Prazo de 10 días hábiles
para
subsanación
de
méritos aportados (copia
cotexada ou auténtica) que
serán valorados no suposto
de que se presente no
prazo
establecido
a
documentación
necesaria
para poder ser admitido,
posto que figura nesta lista
provisional como excluido.

GARCÍA DURAN MARIA ANDURIÑA

Prazo de 10 días hábiles
para
subsanación
de
méritos aportados (copia
cotexada ou auténtica).

GÓMEZ PAZ REBECA

Prazo de 10 días hábiles
para
subsanación
de
méritos aportados (copia
cotexada ou auténtica).

HERMIDA BEJARANO ISIDRO

Prazo de 10 días hábiles
para
subsanación
de
méritos aportados (copia
cotexada ou auténtica) que
serán valorados no suposto
de que se presente no
prazo
establecido
a
documentación
necesaria

Concello de Viveiro
Plaza Mayor, 1, Viveiro. 27850 (Lugo). Tfno. 982560128. Fax: 982561147
6

Número: 2020-3062 Data: 29/12/2020

Subsanación
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Apelidos e nome

DECRETO

SEGUNDO.- Vista a proposta do Tribunal en relación á subsanación da documentación presentada por
varios aspirantes, no que se refire aos méritos a valorar, aportando copia simple, en virtude do disposto
no punto 5 das Bases Xerais, e tendo en conta que se require a aportación de copia cotexada ou copia
auténtica, resultando posible a súa subsanación, requírese aos seguintes aspirantes para que subsanen
os méritos aportados mediante a copia auténtica ou cotexada, no prazo de dez días hábiles.

Concello de Viveiro

LÓPEZ GÓMEZ ELENA

Prazo de 10 días hábiles
para
subsanación
de
méritos aportados (copia
cotexada ou auténtica) que
serán valorados no suposto
de que se presente no
prazo
establecido
a
documentación
necesaria
para poder ser admitido,
posto que figura nesta lista
provisional como excluido.

LÓPEZ GÓMEZ MARIA BEGOÑA

Prazo de 10 días hábiles
para
subsanación
de
méritos aportados (copia
cotexada ou auténtica).

PINAL MOREIRA ELVIRA

Prazo de 10 días hábiles
para
subsanación
de
méritos aportados (copia
cotexada ou auténtica) que
serán valorados no suposto
de que se presente no
prazo
establecido
a
documentación
necesaria
para poder ser admitido,
posto que figura nesta lista
provisional como excluido.

RODRÍGUEZ DÍAZ ALEJANDRO

Prazo de 10 días hábiles
para
subsanación
de
méritos aportados (copia
cotexada ou auténtica).

RODRÍGUEZ GIL MIGUEL

Prazo de 10 días hábiles
para
subsanación
de
méritos aportados (copia
cotexada ou auténtica) que
serán valorados no suposto
de que se presente no
prazo
establecido
a
documentación
necesaria
para poder ser admitido,
posto que figura nesta lista
provisional como excluido.

RODRÍGUEZ LAGE BELINDA

Prazo de 10 días hábiles
para
subsanación
de
méritos aportados (copia
cotexada ou auténtica).

SEIXIDO GÓMEZ ANA BELÉN

Prazo de 10 días hábiles
para
subsanación
de
méritos aportados (copia
cotexada ou auténtica).

SOBRIDO GARCÍA ELOY

Prazo de 10 días hábiles
para
subsanación
de
méritos aportados (copia
cotexada ou auténtica).

Concello de Viveiro
Plaza Mayor, 1, Viveiro. 27850 (Lugo). Tfno. 982560128. Fax: 982561147
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Prazo de 10 días hábiles
para
subsanación
de
méritos aportados (copia
cotexada ou auténtica).
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IGLESIAS GONZÁLEZ SARA

DECRETO

para poder ser admitido,
posto que figura nesta lista
provisional como excluido.

Prazo de 10 días hábiles
para
subsanación
de
méritos aportados (copia
cotexada ou auténtica) que
serán valorados no suposto
de que se presente no
prazo
establecido
a
documentación
necesaria
para poder ser admitido,
posto que figura nesta lista
provisional como excluido.

TORRE MAHIA LIDIA

Prazo de 10 días hábiles
para
subsanación
de
méritos aportados (copia
cotexada ou auténtica).

VALIN BERMÚDEZ ANGEL

Prazo de 10 días hábiles
para
subsanación
de
méritos aportados (copia
cotexada ou auténtica).

VEIGA MANSO MARIA ALEJANDRA

Prazo de 10 días hábiles
para
subsanación
de
méritos aportados (copia
cotexada ou auténtica).

Vista a base xeral no seu punto 8.3, que sinala

“(...) LISTA DEFINITIVA DE ADMITIDOS E
EXCLUIDOS.- Transcorrido, no seu caso, o prazo indicado no punto anterior, aprobarase por Resolución
da Alcaldía a lista definitiva de aspirantes admitidos e excluídos no procedemento selectivo. A
aprobación desta lista definitiva suporá a estimación ou desestimación das subsanacións presentadas
polos aspirantes excluídos. Esta lista definitiva será publicada no taboleiro de anuncios, na páxina web
municipal e no taboleiro de anuncios dixital.
O feito de figurar na relación de admitidos non se estima que se lle recoñeza ao interesado a posesión
dos requisitos esixidos no proceso selectivo. No caso de que, no transcurso do proceso poidese
desprenderse que non posúen algún dos requisitos, o persoal interesado decaerá de todos os dereitos
que puidesen derivar da súa participación neste procedemento...”

RESOLVO
PRIMEIRO.- Vista a documentación
subsanación da documentación.

presentada

polos

aspirantes

para

SEGUNDO.- Dictar a seguinte lista definitiva de admitidos e excluídos.
A) ADMITIDOS:

APELLIDOS E NOME

1

ARMESTO LÓPEZ RAQUEL

Realización proba de galego

EXENTA

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

DECRETO

Advirtese que a non subsanación dos méritos aportados sen cumprir cos requisitos previstos
nas bases determinará que os mesmos non sexan obxecto de valoración...”
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TOJO VILLANUEVA ANDREA

Número: 2020-3062 Data: 29/12/2020

Concello de Viveiro

Concello de Viveiro

ARRIBAS CASADIEGO MAGDELIS YURIBETH

EXENTA

3

BELLAS MOURIÑO MARIA SOLEDAD

EXENTA

4

BLANCO SOILAN ELÍAS

EXENTO

5

DORADO FERNÁNDEZ RUTH

EXENTA

6

EXPÓSITO YÁÑEZ MARIA LUISA

EXENTA

7

FERNÁNDEZ BARRO UXIA

EXENTA

8

FERNÁNDEZ ESTEVEZ ALBERTO

EXENTO

9

FERNÁNDEZ GÓMEZ MÍRIAM

EXENTA

10

FLORES FERREIRO MERCEDES

EXENTA

11

FRAGA GRUEIRO ISABEL

EXENTA

12

GARCÍA DURAN MARÍAN ANDURIÑA

EXENTA

13

GÓMEZ MARTÍNEZ MARTINA

EXENTA

14

GÓMEZ PAZ REBECA

EXENTA

15

GONZÁLEZ COBAS CARLOS

NON EXENTO

16

HERMIDA BEJARANO ISIDRO

NON EXENTO

17

IGLESIAS GONZÁLEZ SARA

EXENTA

18

LAMELAS FRA ALEJANDRA

EXENTA

19

LÓPEZ GÓMEZ MARÍA BEGOÑA

20

LÓPEZ PICOS YOLANDA

EXENTA

21

PENABAD OTERO CONCEPCIÓN

EXENTA

NON EXENTA

Concello de Viveiro
Plaza Mayor, 1, Viveiro. 27850 (Lugo). Tfno. 982560128. Fax: 982561147
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22

PINAL MOREIRA ELVIRA

NON EXENTA

23

RÍOS CASTRO SANDRA

NON EXENTA

24

RODRÍGUEZ DÍAZ ALEJANDRO

EXENTO

25

RODRÍGUEZ LAGE BELINDA

EXENTA

26

RODRÍGUEZ RAIDO CRISTINA

EXENTA

27

SÁNCHEZ GARCÍA VANESSA

EXENTA

28

SANJUAN PALMEIRO ROCIO

29

SEIJAS FUNCASTA TERESA

30

SEIXIDO GÓMEZ ANA BELÉN

31

SIXTO PERNAS MARÍA FE

32

SOBRIDO GARCÍA ELOY

NON EXENTO

33

SUÁREZ GARCÍA ENMA

EXENTA

34

TORRE MAHIA LIDIA

35

VALIN BERMÚDEZ ANGEL

EXENTO

36

VEIGA MANSO MARIA ALEJANDRA

EXENTA

37

YAKIMENKO DELASCIO TAMARA

EXENTA

EXENTO

NON EXENTA
EXENTA

NON EXENTA

B) EXCLUÍDOS
APELIDOS E NOME

MOTIVO DA EXCLUSIÓN

FERNÁNDEZ GUTIÉRREZ
ALBERTO

Non acreditar o requisito sinalado na Base Xeral 3 c) e 5.c) :
“(…) Figurar como demandante de emprego ou como mellora de
emprego no Servizo Público de Emprego de Galicia...”
“(…)Informe ou certificado do servizo galego de emprego

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

Concello de Viveiro

QUELLE ARAMBURU MARIA
PALOMA

Non acreditar o requisito sinalado na Base Xeral 3 c) e 5.c) :
“(…) Figurar como demandante de emprego ou como mellora de
emprego no Servizo Público de Emprego de Galicia...”
“(…)Informe ou certificado do servizo galego de emprego
no que se acredite o tempo continuado en desemprego ou como
demandante dunha mellora de emprego do aspirante...”

RODRÍGUEZ GIL MIGUEL

Non acreditar o requisito sinalado na Base Xeral 3 c) e 5.c) :
“(…) Figurar como demandante de emprego ou como mellora de
emprego no Servizo Público de Emprego de Galicia...”
“(…)Informe ou certificado do servizo galego de emprego
no que se acredite o tempo continuado en desemprego ou como
demandante dunha mellora de emprego do aspirante...”

TOJO VILLANUEVA ANDREA

Non acreditar o requisito sinalado na Base Xeral 3 c) e 5.c) :
“(…) Figurar como demandante de emprego ou como mellora de
emprego no Servizo Público de Emprego de Galicia...”
“(…)Informe ou certificado do servizo galego de emprego
no que se acredite o tempo continuado en desemprego ou como
demandante dunha mellora de emprego do aspirante...”

VÁZQUEZ VÁZQUEZ XOEL

Non acreditar o requisito sinalado na Base Xeral 3 c) e 5.c) :
“(…) Figurar como demandante de emprego ou como mellora de
emprego no Servizo Público de Emprego de Galicia...”
“(…)Informe ou certificado do servizo galego de emprego
no que se acredite o tempo continuado en desemprego ou como
demandante dunha mellora de emprego do aspirante...”

Contra o acordo de aprobación da lista definitiva de admitidos e excluídos cabe a
interposición de recurso potestativo de reposición no prazo dun mes dende a súa
publicación ou directamente recurso contencioso-administrativo ante o Xulgado
Contencioso-Administrativo de Lugo no prazo de dous meses dende a súa
publicación.
Contra as decisións adoptadas polo Tribunal de selección caberá a interposición de
recurso de alzada ante a Alcaldía, (órgano que nomea ao referido Tribunal), segundo
o disposto no artigo 121 da Lei 39/2015 de 1 de outubro, do Procedemento
Administrativo Común das Administracións Públicas.

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,

Concello de Viveiro
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LÓPEZ GÓMEZ ELENA

Non acreditar o requisito sinalado na Base Xeral 3 c) e 5.c) :
“(…) Figurar como demandante de emprego ou como mellora de
emprego no Servizo Público de Emprego de Galicia...”
“(…)Informe ou certificado do servizo galego de emprego
no que se acredite o tempo continuado en desemprego ou como
demandante dunha mellora de emprego do aspirante...”
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FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ
ESTRELLA

Non acreditar o requisito sinalado na Base Xeral 3 c) e 5.c) :
“(…) Figurar como demandante de emprego ou como mellora de
emprego no Servizo Público de Emprego de Galicia...”
“(…)Informe ou certificado do servizo galego de emprego
no que se acredite o tempo continuado en desemprego ou como
demandante dunha mellora de emprego do aspirante...”

DECRETO

no que se acredite o tempo continuado en desemprego ou como
demandante dunha mellora de emprego do aspirante...”

Concello de Viveiro
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DECRETO

Concello de Viveiro
María Luz Balsa Rábade

(DOCUMENTO ASINADO DIXITALMENTE Á MARXE)

