Expediente núm.: 4663/2019

RESOLUCIÓN DA ALCALDÍA

Vista que a base xeral 7.1, sinala que “(…)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...”
Vista que a base xeral 8.1, sinala que “(…) Rematado o prazo de presentación de
solicitudes, e nomeado e constituido o Tribunal, procederase por este á
comprobación das instancias presentadas realizando proposta de lista provisional
de admitidos e excluídos, que será aprobada pola Alcaldía...”
Vista que a base xeral 11, sinala que “(...) A cualifcación fnal das probas virá
determinada pola suma das puntuacións obtidas na fase de concurso,
establecéndose para estes efectos a orde defnitiva de aspirantes seleccionados ou
a orde da Listaxe de Emprego Temporal.
No suposto de empate nas puntuacións de dous ou máis aspirantes, este
resolverase acudindo á puntuación obtida nos apartados do baremo polo tempo en
desemprego. De manterse o empate, acudirase á puntuación obtida nos apartados
da experiencia profesional.
Si aínda se mantivese o empate, procederase ao desempate mediante sorteo
realizado polo Tribunal cuxa realización será comunicada aos aspirantes
empatados ao obxecto de que poidan acudir á súa celebración...”
Vista que a base xeral 12, sinala que “(...) 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...”
Á vista que a base xeral 14.3, sinala que “ (...) Si o/a aspirante proposto polo
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DECRETO

Maria Luz Balsa Rabade (2 para 2)
SECRETARIA
Data de Sinatura: 14/08/2019
HASH: 1ba4a21599805a01b735c01cb971bacf

Vistas as bases xerais, específcas e anexo polas que se establecen as normas que
rexerán o proceso selectivo para cubrir, con carácter temporal, dous postos de
administrativo 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 2019” segundo as bases
reguladoras do Plan Provincial Único de cooperación cos Concellos 2019, con
número de expediente 4663/2019.

Número: 2019-1335 Data: 14/08/2019

Visto que no Boletín Ofcial da Provincia de Lugo do martes, 24 de xullo de 2019
N.º 169, publícase a convocatoria do proceso para a selección de DOUS
ADMINISTRATIVOS con carácter temporal, como empregados públicos para a
execución das obras ou prestacións de servizos no Concello de Viveiro, incluidas no
programa “Fomento do Emprego 2019” segundo as bases reguladoras do plan
provincial único de cooperación cos Concellos 2019.
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Concello de Viveiro

Concello de Viveiro

Visto que a aspirante Dna. Mercedes Flores Ferreiro proposta presentou a
documentación establecida no punto 14.1, das bases xerais, anexos e bases
específcas deste proceso selectivo, dentro do prazo indicado.
Tendo en conta o informe en data 08 de xullo de 2019 do Responsable do
Departamento de Persoal do Concello de Viveiro, que consta no expediente, no que
literalmente dí:

“(...) De las características expuestas en las bases de selección y la subvención
solicitada para la ejecución de obras, servicios y creación de empleo al amparo del
“Programa Depuemprego”, se determina que las contrataciones se hagan
como funcionarios interinos según el artículo 23.2.C...”
Tendo en conta a retención de crédito para a contratación e para a Seguridade
Social relativo ao persoal do Depuemprego.
De conformidade co artigo 21.1.h) da Lei 7/1985, de 2 de abril, reguladora das
bases do réxime local; e o artigo 33 do Real Decreto 364/1995, do 10 de marzo,
polo que se aproba o Regulamento Xeral de Ingreso do Persoal ao Servizo da
Administración Xeral do Estado e de Provisión de Postos de Traballo e Promoción
Profesional dos Funcionarios Civís da Administración Xeral do Estado,

RESOLVO
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Visto que a aspirante Dna. Alejandra Lamelas Fra proposta presentou a
documentación establecida no punto 14.1, das bases xerais, anexos e bases
específcas deste proceso selectivo, dentro do prazo indicado.

DECRETO

Vista a proposta de selección polo Tribunal que sinala “(...) O Tribunal, á vista da
lista do aspirante seleccionado acorda, por unanimidade, formular proposta de
selección ante a Alcaldía a favor de Dona ALEJANDRA LAMELAS FRA e Dna.
MERCEDES FLORES FERREIRO, para prestar servizos de Administrativos/as no
Concello de Viveiro como funcionario interino (art. 1O.1.c) do EBEP) ao obter as
maiores cualifcacións fnais...”

Número: 2019-1335 Data: 14/08/2019

Presidente do Tribunal non presenta os documentos mencionados no punto 14.1
dentro do prazo indicado, salvo en caso de forza maior que deberá xustifcar en
devandito prazo, ou deles deducísese que carece dalgún dos requisitos esixidos,
non poderá ser nomeado, quedando anuladas todas as súas actuacións, sen
prexuízo da responsabilidade na que puidesen haber incurrido por falsedade nas
súas solicitudes de participación, procedéndose ao chamamento a favor do
seguinte aspirante con maior puntuación acadada no proceso.
Da mesma forma procederase en caso de renuncia do aspirante proposto.
Unha vez presentada a documentación referida neste punto procederase a realizar
o nomeamento ou contrato ao aspirante proposto mediante Resolución de Alcaldía,
debendo tomar posesión ou formalizar o correspondente contrato laboral no prazo
de cinco (5) días hábiles dende a publicación no taboleiro de anuncios dixital desta
Resolución...”

Concello de Viveiro
PRIMEIRO.- Nomear funcionarios interinos a Dna. ALEJANDRA LAMELAS FRA e a
Dna. MERCEDES FLORES FERREIRO, para ocupar os dous postos de Administrativo
(a xornada completa), con carácter temporal, incluidos no programa “Fomento do
Emprego 2019” segundo as bases reguladoras do plan provincial único de
cooperación cos Concellos 2019.
SEGUNDO.- Deberán tomar posesión no prazo de cinco días hábiles, contados a
partir do seguinte á publicación no taboleiro de anuncios dixital desta Resolución .
TERCEIRO.- Dna. Alejandra Lamelas Fra e Dna. Mercedes Flores Ferreiro cesarán
como funcionarias interinas no momento do remate do programa referido do punto
primeiro, como fai referencia o informe do Responsable do Departamento de
Persoal que consta no expediente.

A Alcaldesa,

Ante mín, O Secretario Acctal, ós efectos do
artigo 3.2 do Real Decreto 128/2018.

María Loureiro García

Jose Vivero Russo

DECRETO

(DOCUMENTO ASINADO DIXITALMENTE Á MARXE)
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Mándoo e asínoo en Viveiro, á data que consta á marxe

Número: 2019-1335 Data: 14/08/2019

CUARTO.- Notifcar a presente Resolución a Dna. Alejandra Lamelas Fra e a Dna.
Mercedes Flores Ferreiro, dar traslado ao departamento de persoal para o seu
coñecemento, ao departamento de nóminas e ao departamento de intervención.

