ACTA DA PROBA DE GALEGO, RESOLUCIÓN DE ALEGACIÓNS E PROPOSTA DE SELECCIÓN: CONTRATACIÓN LABORAL
TEMPORAL XEFE DE BRIGADA CONTRA INCENDIOS 2021
EXPEDIENTE: 2021/E001/00011

A Laracha, a 28 de xuño de 2021.
Reunidos na Casa da Cultura do Concello da Laracha, ás 13:00 horas, os integrantes do Tribunal cualificador, que se reune para realizar a as probas
selectivas de selección personal laboral temporal sinaladas no encabezamento, segundo Bases aprobadas por Resolucion de Alcaldía, que son:
TITULARES
Presidenta suplente:
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Sonia Corral Corral, Tesoureira do Concello da Laracha
Secretario
Miguel Piñeiro Souto Secretario do Concello da Laracha
Vocais
Lucia Barreiro Angeriz Auxiliar administrativo do Concello da Laracha
Miguel Barbeito Rivas, Técnico de deportes do Concello da Laracha
Andrea Rodriguez Lorenzo, Animadora Cultural do Concello da Laracha.
.
No día de hoxe realizarase a proba de galego para aqueles aspirantes que non presentaron o Celga requirido.
Chamados por orde alfabética, os/as candidatos/as presentados foron os/as seguintes:


MAIGLER GARCÍA, ALBERTO

Unha vez finalizadas as probas os membros do tribunal valoran as mesmas co seguinte resultado:
APELIDOS E NOME
MAIGLER GARCÍA, ALBERTO

DNI
***8997**

APTO/NON APTO
APTO

O total da puntuación acadada polos aspirantes é a seguinte:
APELIDOS E NOME
MAIGLER GARCÍA,
ALBERTO
JOSÉ ANTONIO
VARELA IGLESIAS

DNI
***8997**

CONCURSO
2

PROBA FÍSICA
APTO

PROBA ESCRITA
7,33

TOTAL
9,33

***1177**

3,25

APTO

8

11,25

Polo que este Tribunal propón a alcaldía para a súa contratación para a Brigada 1 a José Antonio Varela Iglesias e a Alberto Maigler García para a
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Brigada 2 como Xefes de Brigada das mesmas.
- A claúsula 8.ª das Bases de selección establecen o seguinte
Os aspirantes contidos nas ditas listas poderán ser contratados durante a súa vixencia sempre e cando, antes da súa contratación, superen e acrediten os
extremos requiridos no correspondente convenio de colaboración coa Consellería do Medio Rural e do Mar e sempre que sexa posible a súa cobertura
de conformidade cos requisitos esixidos pola normativa e previa acreditación no expediente da existencia de crédito adecuado e suficiente para esta
finalidade. Segundo a base oitava do convenio asinado, previa á contratación do persoal integrante da brigada realizaráse un recoñecemento médico e
unha proba física de esforzo para garantir as súas condicións de saúde para o traballo a realizar.

A entidade local será responsable de que só se incorporen os brigadistas que superen o recoñecemento médico e as probas de esforzo según esta
recomendación técnica. Tamén deberán presentar unha declaración xurada de non estar incurso en incompatibilidade para ser persoal das
Administracións Públicas e non ter sido separado nin inhabilitado do servizo público. A bolsa de reserva terá vixencia ata o 31 de decembro de 2021.
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O funcionamento das bolsas rexerase polas seguintes normas: Os chamamentos realizaranse por vía telefónica. En aras de garantir este procedemento
o/a interesado/a deberá comunicar ó concello, baixo a súa responsabilidade, calquera alteración do número de contacto, aínda que esta alteración teña
carácter transitorio, e como mínimo realizaranse dúas chamadas. O empregado público que realice o chamamento o fará constar mediante dilixencia
indicando a disposición ou non do aspirante a ser contratado, e sen prexuízo de que o aspirante o comunique tamén de xeito formal. De non atender ó
chamamento, unha vez realizadas como mínimo dúas chamadas, entenderase que o aspirante non ten disposición de ser contratado. De manifestar a súa
disposición, á alcaldía ditará resolución de requirimento -a resolución será publicada na páxina web do concello e desde ese momento empezarán a
contar os correspondentes prazos (sen prexuízo da posibilidade de comunicar tamén dita circunstancia por vía telefónica ou por correo electrónico)para que acrediten e, no seu caso, superen os extremos requiridos no correspondente convenio, presenten certificado médico en impreso oficial do
Colexio de Médicos e asinado por un colexiado en exercicio no que conste expresamente que teñen a capacidade funcional necesaria para traballar nas
brigadas de prevención, vixilancia e defensa contra os incendios forestais e declaración xurada de non estar incurso en incompatibilidade para ser
persoal das Administracións Públicas e non ter sido separado nin inhabilitado do servizo público. Se no prazo que se sinale, o aspirante non presenta a
documentación requirida, non acredita ou, no seu caso, non supera os extremos requiridos, pasará a ocupar o último lugar da lista de aspirantes, salvo
que poida acreditar un suposto de forza maior (entenderase por forza maior, entre outros, estar desempeñando actividade laboral no sector público ou
privado debidamente acreditado). De non manifestar a súa disposición, pasarase a chamar ó seguinte aspirante da lista.
A persoa aspirante proposta presentará, no prazo de tres (2) días hábiles, contados dende que se faga público o resultado da selección, os documentos
acreditativos de que reúne todos e cada un dos requisitos esixidos na base 2.ª desta convocatoria:
1. Copia compulsada do título esixido nas presentes bases.
2. Declaración xurada de non estar separado/a mediante expediente disciplinario do servizo de calquera das Administracións Públicas, de non estar en
situación de suspensión de funcións, nin estar inhabilitado/a para o exercicio de funcións públicas.
3. Declaración xurada de non estar incurso en causa de incompatibilidade ou incapacidade.
4. Certificado médico de non padecer enfermidade nin eiva física que impida o normal desenvolvemento das funcións correspondentes ao posto.

5. Fotocopia da cartilla da S.S.
6. Nº de conta bancaria cos 20 díxitos.
Se dentro do prazo indicado, salvo casos de forza maior, a persoa aspirante proposta non presentase a documentación ou non acreditase reunir os
requisitos esixidos, non poderá ser nomeada e quedarán anuladas todas as súas actuacións, sen prexuízo das responsabilidades en que incorrera por
falsidade.
E non sendo outro o obxecto da presente, dáse por rematado o acto sendo as 13:12 horas, asinando os señores membros do Tribunal dixitalmente á
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marxe.

