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RESOLUCIÓN DA ALCALDÍA.-  

ASUNTO: CORRECIÓN DE ERROS NAS BASES DE ORIENTADOR/-A LABORAL NO CONCELLO 

DA LARACHA 

EXPEDIENTE: 2021/G003/000913  

 

Tendo en conta a resolución de concesión da subvención de orientador laboral ( P TR331A/2021) pola que 

se concede a este Concello una subvención ao abeiro da Orde de 23/12/2020 para a nova contratación 

orientador/a laboral, esta alcaldía aprobou por Resolución de data 17 de agosto de 2021, nº 827/2021 as 

Bases que  rexirán o proceso selectivo para a cobertura temporal a través de procedemento de concurso-

oposición, do posto de persoal laboral temporal orientador/a laboral 

 

Advertido un erro material na Base Sétima das ditas Bases, de conformidade co disposto no artigo 109 da 

Lei 39/2015 de 1 de outubro, do Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas, 

relativa á rectificación dos erros existentes, RESOLVO:  

 

PRIMEIRO.- Rectificar os erros existentes na Base Sétima, de maneira que: 

 

Onde dí:  

 

“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 
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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.”  

 

Deben omitirse estes dous parágrafos 

E onde dí: 

“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.” 

Debe dicir 

“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 presenten un 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 no posto de Orientador/a Laboral 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.” 

SEGUNDO.- Publicar un anuncio no Boletín Oficial da Provincia indicando que se vai a publicar esta 

Resolución na páxina web do Concello. 
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TERCEIRO.- Ampriar o prazo de presentación de instancias en 5 días hábiles mais, a contar desde a 

publicación do anuncio no BOP. 

 

Asinado dixitalmente polo sr. Alcalde en funcións, José Ramón Martínez Barbeito, do que eu secretario 

acctal., Juan Carlos Antelo Martínez, dou fe. 
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