Concello de Viveiro

RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA

No Boletín Oficial da Provincia de Lugo número 191, de 20 de agosto de 2021, publicase a
convocatoria aprobada pola Alcaldía deste Concello, polas que se inicia o proceso
selectivo para a selección de persoal temporal mediante a modalidade de funcionario
interino, de un técnico en turismo, con cargo á subvención outorgada segundo a
resolución de 02 de agosto de 2021 da Axencia de Turismo de Galicia, para a
contratación dun traballador non incluído no cadro de persoal do Concello, rematando o
período de nomeamento como data límite o 30 de setembro de 2021.
corpo, escala ou categoría profesional no cal se requira unha titulación de nivel igual ou superior ao
esixido para participar no proceso selectivo.
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 a base xeral 8.1, que sinala “(…)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. Esta Resolución dictarase no prazo máximo de un mes.
A lista provisional de admitidos e excluídos publicarase no taboleiro de anuncios do Concello, na
web municipal, e no taboleiro de anuncios dixital.
Nesta lista figurarán os apelidos e nome dos aspirantes e si están exentos ou non da realización da
proba de coñecemento da lingua galega. No caso dos aspirantes excluídos especificarase o motivo
de exclusión...”

Vista a base xeral 8.2, que sinala “(...) A publicación da lista provisional, dada a tramitación
urxente do presente procedemento, abrirá un prazo de (5) cinco días hábiles a contar dende o día
seguinte á publicación no taboleiro de anuncios dixital, ao que se accede a través da páxina web
municipal (www.viveiro.es) para que se poidan emendar as deficiencias que en cada caso se
indique.
A presentación da documentación acreditativa do cumprimento dos requisitos para participar no
proceso selectivo sen o cumprimento dos requisitos previstos nestas bases suporá a exclusión dos
aspirantes tal e como se recolle na base 5, sen prexuízo da sua posible subsanación no prazo de (5)
cinco días hábiles trala publicación da lista provisional de admitidos e excluídos, tal e como se
recolle no presente punto.
No caso de que na lista provisional non resulte excluído ningún aspirante, aprobarase esta lista con
carácter de lista definitiva...”

RESOLVO
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Vista a base xeral 7.1 que sinala “(…)Todos os membros do Tribunal deberán pertencer a un
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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.
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Maria Loureiro Garcia (1 para 2)
PRESIDENTA - ALCALDESA
Data de Sinatura: 26/08/2021
HASH: 36b3fe2f64bd4c417966cb699819268b

EXPTE.- 5312/2021

Concello de Viveiro

1º.- Aprobar a seguinte lista provisional e definitiva de admitidos e excluídos:
A) ADMITIDOS:
Apelidos e Nome

Galego

1

FEAL JIMÉNEZ NOELA

Exenta

2

GONZÁLEZ CASAL LAURA

Exenta

3

FERNANDEZ COLORET EMMA

4

GONZÁLEZ SEREN XOSE
ANTONIO

Exenta
Non exento

No caso de que na lista provisional non resulte excluído ningún aspirante, aprobarase
esta lista con carácter de lista definitiva.
Contra a lista definitiva, os aspirantes poderán interpoñer potestativamente recurso de
reposición diante da Alcaldía no prazo dun mes contado a partir do día seguinte á
publicación desta resolución no Taboleiro de Anuncios, ou ben recurso contenciosoadministrativo diante do Xulgado do Contencioso-Administrativo de Lugo, no prazo de
dous meses contados desde o día seguinte á citada publicación, sen prexuízo de que
poida interpoñer calquera outro que estime procedente.
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. Cando as impugnacións teñan por causa a
composición do Tribunal, rexeranse polo establecido nos artigos 23 e 24 da Lei 40/2015
de 1 de outubro do Réxime Xurídico do Sector Público.
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

(DOCUMENTO ASINADO DIXITALMENTE Á MARXE)
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A publicación da lista provisional abrirá un prazo de (5) cinco días hábiles a contar dende
o día seguinte á publicación no taboleiro de anuncios dixital, ao que se accede a través
da páxina web municipal (www.viveiro.es) para que se poidan emendar as deficiencias
que en cada caso se indique.
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(Pode ser obxecto de
subsanación)
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