Concello de Viveiro

RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA
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, específicas e anexos polas que se establecen as normas que
rexerán o proceso selectivo para cubrir, con carácter temporal, mediante a
modalidade de contrato laboral eventual por circunstancias da producción, como
empregados públicos, ao amparo do Convenio de Colaboración subscrito entre a
Consellería do Medio Ambiente e o Concello de Viveiro para a participación na
prevención e defensa contra incendios forestais, para a contratación de tres
conductores de motobomba, para o ano 2020, non incluidos no cadro de persoal do
Concello.
Vista a base xeral 3 b) relativo aos requisitos que deben cumprir os aspirantes para
ser admitidos ao proceso selectivo, na que sinala “(...)b) Posuír a titulación académica
de graduado en ESO ou equivalente...”

Vista a base xeral punto 4 “(...) Prazo de presentación. O prazo de presentación das
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No Boletín Oficial da Provincia de Lugo do martes, 21 de xullo de 2020 N.º 166,
publícase a convocatoria do proceso para a selección de TRES CONDUCTORES DE
MOTOBOMBA, con carácter temporal, como empregado público para prestar
servizos no Concello ao amparo do Convenio de Colaboración subscrito entre a
Consellería do Medio Ambiente e o Concello de Viveiro para a participación na
prevención e defensa contra incendios forestais para o ano 2020.

DECRETO

solicitudes será de cinco (5) días hábiles contados dende o día seguinte ao da publicación
da convocatoria no Boletín Oficial da Provincia (BOP)...”

Vista a base xeral punto 5, “(...) Copia da Titulación académica esixida para cada
posto/praza nas Bases Específicas de cada unha das prazas/empregos que se convoquen, ou
documentación acreditativa de estar en condicións de obtelo, aportando neste caso,
certificación académica de que se realizaron todos os estudos para a sua obtención xunto co
recibo acreditativo de ter efectuado o pago correspondente dos dereitos de expedición. No
caso de titulacións obtidas no estranxeiro deberá posuír o documento que acredite de
maneira fidedigna a súa homologación...”
“(...) 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...”

Vista a base específica 2.A relativo aos requisitos que deben cumprir os aspirantes
para ser admitidos ao proceso selectivo, na que sinala,
“(...)GRADUADO EN ESO OU EQUIVALENTE
CARNET DE CONDUCIR TIPO C

Nivel de coñecemento do idioma galego: Celga 2...”

Vista a Resolución de data 06 de agosto de 2020 relativa a lista provisional de
admitidos e excluídos, que sinala:

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

Cod. Validación: 3WYYXFCCEFXZCTFE2NCX35G6P | Corrección: https://viveiro.sedelectronica.es/
Documento asinado electronicamente desde a plataforma xestiona esPublico | Páxina 1 a 4

Maria Luz Balsa Rabade (2 para 2)
SECRETARIA
Data de Sinatura: 26/08/2020
HASH: 1ba4a21599805a01b735c01cb971bacf

Maria Loureiro Garcia (1 para 2)
PRESIDENTA - ALCALDESA
Data de Sinatura: 26/08/2020
HASH: 36b3fe2f64bd4c417966cb699819268b

EXPTE.- 4011/2020

Concello de Viveiro
“(...) A) ADMITIDOS:
Nº

Apelidos e Nome

Proba de Galego

1

CIBREIRO VIZOSO MANUEL CANDIDO

EXENTO

2

LÓPEZ CHAO AITOR

EXENTO

3

MARTÍNEZ SALGADO JESÚS

EXENTO

4

NEIRA RODRÍGUEZ FRANCISCO JAVIER

EXENTO

5

OTERO TORNEIRO IVÁN

EXENTO

6

PRIETO RAMUDO PABLO

NON EXENTO

7

RODRÍGUEZ PIÑON JULIO CESAR

EXENTO

8

SALGUEIRO AGUIRRE FRANCISCO

EXENTO

1

EXPÓSITO CAO JORGE

Proba de
Galego
NON EXENTO

2

CIRUELO GARCÍA JULIO

EXENTO

Motivo de exclusión
Non acredita, xunto coa documentación
presentada, estar en posesión
da
Titulación esixida (Base Xeral pto. 5 b e
base específica pto 2.A: “(...)GRADUADO
EN ESO OU EQUIVALENTE...”)
Non acredita, xunto coa documentación
presentada, estar en posesión da Titulación
esixida (Base Xeral pto. 5 b): “(…) ou

documentación acreditativa de estar
en condicións de obtelo, aportando
neste caso, certificación académica de
que se realizaron todos os estudos
para a sua obtención xunto co recibo
acreditativo de ter efectuado o pago
correspondente
dos
dereitos
de
expedición...” e base específica pto 2.A:
“(...)GRADUADO
EQUIVALENTE...”)
3

LÓPEZ LÓPEZ JOSÉ ANGEL

EXENTO

EN

ESO

OU

Solicitude presentada fora de prazo
(Base Xeral pto.4.2: “(…) 4.2. Prazo
de presentación. O prazo de
presentación das solicitudes será de
cinco (5) días hábiles contados
dende o día seguinte ao da publicación
da convocatoria no Boletín Oficial da
Provincia (BOP)...” (EXCLUSIÓN NON
SUBSANABLE)

...”

Vista a base xeral 8.3, que sinala “(…)LISTA DEFINITIVA.- 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 ...”

Tendo en conta a solicitude presentada o día 12 de agosto de 2020 e número de
rexistro de entrada 2020-E-RC-4024 presentada por D. Julio Ciruelo García na que
adxunta o Título de Graduado en Educación Secundaria Obrigatoria para a súa
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Apelidos e Nome

DECRETO

Nº
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B) EXCLUÍDOS:

Concello de Viveiro
acreditación.
Tendo en conta a solicitude presentada o día 18 de agosto de 2020 e número de
rexistro de entrada 2020-E-RC-4128 presentada por D. Pablo Prieto Ramudo na que
adxunta certificado Celga 4 para a súa acreditación.
Tendo en conta que o aspirante excluido D. Julio Ciruelo García na resolución de
data 06 de agosto de 2020, presenta a documentación para subsanar a exclusión
dentro do prazo de dita subsanación.
Tendo en conta que o aspirante D. Pablo Prieto Ramudo presenta documento
acreditativo de estar en posesión do Celga 2.

TERCEIRO.- Dictar a seguinte lista definitiva de admitidos e excluídos.
A) ADMITIDOS:
Nº

Apelidos e Nome

Proba de Galego

1

CIBREIRO VIZOSO MANUEL CANDIDO

EXENTO

2

CIRUELO GARCÍA JULIO

EXENTO

3

LÓPEZ CHAO AITOR

EXENTO

4

MARTÍNEZ SALGADO JESÚS

EXENTO

5

NEIRA RODRÍGUEZ FRANCISCO JAVIER

EXENTO

6

OTERO TORNEIRO IVÁN

EXENTO

7

PRIETO RAMUDO PABLO

EXENTO

8

RODRÍGUEZ PIÑON JULIO CESAR

EXENTO

9

SALGUEIRO AGUIRRE FRANCISCO

EXENTO

B) EXCLUÍDOS:
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PRIMEIRO.- ADMITIR a D. Julio Ciruelo García o Título de Graduado en Educación
Secundaria Obrigatoria (aos efectos da Base Xeral 5.b) e Base específica 2.A que se
refire ao requisito necesario para contar coa acreditación de estar en posesión da
titulación de graduado en ESO ou equivalente, no proceso selectivo para participar
no proceso para a selección de TRES CONDUTORES MOTOBOMBA con carácter
temporal, como empregado público para prestar servizos no Concello ao amparo do
Convenio de Colaboración subscrito entre a Consellería do Medio Ambiente e o
Concello de Viveiro para a participación na prevención e defensa contra incendios
forestais para o ano 2020.
SEGUNDO.- ADMITIR a D. Pablo Prieto Ramudo o certificado de Celga 4 no que se
acredita o coñecemento da lingua galega (aos efectos da Base Xeral 5.e) e Base
específica 2.A que se refire ao nivel de galego esixido Celga 2 requisito necesario
para contar coa acreditación do seu coñecemento da lingua galega, no proceso
selectivo para participar no proceso para a selección de TRES CONDUTORES
MOTOBOMBA con carácter temporal, como empregado público para prestar servizos
no Concello ao amparo do Convenio de Colaboración subscrito entre a Consellería
do Medio Ambiente e o Concello de Viveiro para a participación na prevención e
defensa contra incendios forestais para o ano 2020.

DECRETO

RESOLVO

Concello de Viveiro

1

EXPÓSITO CAO JORGE

Proba de
Galego
NON EXENTO

3

LÓPEZ LÓPEZ JOSÉ ANGEL

EXENTO

Motivo de exclusión
Non acredita, xunto coa documentación
presentada, estar en posesión da Titulación
esixida (Base Xeral pto. 5 b e base
específica pto 2.A: “(...)GRADUADO EN ESO
OU EQUIVALENTE...”)

Solicitude presentada fora de prazo
(Base Xeral pto.4.2: “(…) 4.2. Prazo
de presentación. O prazo de
presentación das solicitudes será de
cinco (5) días hábiles contados
dende o día seguinte ao da publicación
da convocatoria no Boletín Oficial da
Provincia (BOP)...” (EXCLUSIÓN NON
SUBSANABLE)

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 ContenciosoAdministrativo de Lugo no prazo de dous meses dende a súa publicación.

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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DECRETO

Mándoo e asínoo en Viveiro, á data que consta á marxe
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