Juan Carlos Serrano López (1 para 2)
Alcalde Presidente
Data de Sinatura: 24/08/2021
HASH: caaa2acc52739fe465ccf66795125f4c

RESOLUCION DA ALCALDIA
Logo de ver as BASES PARA A SELECCIÓN DE PERSOAL LABORAL
TEMPORAL PARA A PREVENCIÓN E DEFENSA CONTRA INCENDIOS
FORESTAIS COFINANCIADO CO FONDO EUROPEO AGRÍCOLA DE
DESENVOLVEMENTO RURAL (FEADER) NO MARCO DO PDR DE GALICIA
2014-2021” PARA O CONCELLO DE PORTOMARIN COMO PERSOAL
LABORAL TEMPORAL.
RESOLVE:
PRIMEIRO: Aprobar a lista de admitidos/ excluídos definitiva para os
seguintes postos:

Nº

Rexistro

Nome e Apelidos

Admitido

Acredit.
Coñec. Galego

1

2021-E-RC-1068

ROBERTO VALCARCEL CUMBRAOS

SI

NON

PRESIDENTE.-

Titular: Don José Ramón Gallego Fernández, psicólogo, no Servizo de
Recursos Humanos e Asistencia Concellos da Deputación de Lugo
Suplente: Dona Pilar Ferreiro Martinez, técnico de xestión da Sección de
Administración de Recursos Humanos da Deputación e Lugo

DECRETO

VOGAIS.-

Titular: Dona Marta Herbón Meilán, enxeñeira técnica de obras públicas, no
Servizo de Vías e Obras, da Deputación de Lugo.
Suplente: Don Juan José Fernández Granda, enxeñeiro técnico agrícola, no
Servizo de Expropiacións e Control de Proxectos, da Deputación de Lugo.
Titular: Don Rubén Novo Cortón, condutor maquinista no Parque Móbill, da
Deputación de Lugo.
Suplente: Don Manuel Pillado Rego, Adxunto Xefe do Parque Móbill da
Deputación de Lugo.
Titular: Don Sergio Castiñeira López, responsable coordinador Xestión
Tributaria Concellos- Informática, da Deputación de Lugo.
Suplente: Don Jose Antonio Mondelo Rodriguez, xefe do servizo de
Expropiacións e Control de Proxectos Deputación de Lugo.
SECRETARIO.-

Titular: Don José Ferreiro Fernández, Tesoureiro da Deputación de Lugo.
Suplente: Don Jaime Rodriguez Lama, xefe da Sección de Procedementos
Executivos, no Servizo de Xestión Tributaria e Recadación da Deputación de Lugo.
TERCEIRO: Citar os membros do tribunal calificador para a súa
constitución, no seguinte horario:
CONDUTORES MOTOBOMBA
DATA HORA
LUGAR
CONSTITUCIÓN
25/08/2021
10:00
Salón Verde da Deputación de
Lugo
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Alicia de la Iglesia López (2 para 2)
Secretaria Accidental
Data de Sinatura: 25/08/2021
HASH: ed1efce97d082e8cb78a6c400cd2a39e

SEGUNDO: Nomear os membros do tribunal que estará formado por:

Número: 2021-0228 Data: 24/08/2021

OPERARIOS CONDUCTORES DO VEHÍCULO MOTOBOMBA.

CUARTO: Citar os membros do tribunal calificador e aos aspirantes
admitidos co obexto de proceder a realización da proba, no seguinte horario:
CONDUTORES MOTOBOMBA
DATA HORA
PROBA FÍSICA
26/08/2021
10:00
EXAME TEÓRICO
26/08/2021
10:15

LUGAR
Concello de Portomarín.
Concello de Portomarín

Todolos aspirantes deberán vir provistos do DNI ou documento que o
substitúa.
Os apirantes poderán recusar ós membros do Tribunal e estes absterse nos
termos e circunstancias previstas na Lei 40/2015, do 1 de outubro.

Unha vez identificadas, ocuparán o lugar que se lles indique, e permanecerán nel ata que o
Tribunal determine o momento en que poden abandonar o lugar de celebración da proba.
c) OUTRAS INCIDENCIAS
As persoas aspirantes que estean en illamento, con diagnóstico por COVID-19 ou en
corentena por contacto estreito con persoas diagnosticadas de COVID-19, non poderán
presentarse á convocatoria. Nese suposto, poñerano en coñecemento da Entidade ou do
Tribunal con carácter previo a celebración da proba, acreditando documentalmente a súa
situación. O Tribunal arbitrará as medidas alternativas necesarias para que poidan realizar
as probas no momento e lugar adecuados, sen poñer en risco ó resto de participantes e coas
máximas garantías de seguridade.
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É recomendable que as persoas aspirantes leven xel hidroalcohólico e panos desbotables para
usalos cando o consideren preciso.
b) ENTRADAS E SAIDAS DAS PERSOAS ASPIRANTES AO LUGAR ONDE SE REALICEN
AS PROBAS.
As persoas aspirantes esperarán a ser chamados no lugar onde se lles indique, mantendo en
todo momento a distancia persoal de seguridade e coa máscara posta, debendo presentar o
DNI para a súa identificación antes de acceder ao lugar onde se realicen as probas.

DECRETO

QUINTO: Deberase respetar o seguinte protocolo:
PROTOCOLO DE MEDIDAS DE PREVENCIÓN POLOS RISCOS DERIVADOS DA CRISE
SANITARIA
a) NORMAS XERAIS
Os Tribunais incorporarán ao persoal colaborador necesario para garantir as medidas de
prevención fronte á Covid-19, tendo como principais funcións revisar a estado das aulas e a
súa limpeza con anterioridade á celebración das probas, sinalar as aulas coas indicacións
necesarias para garantir que se garden as distancias de seguridade, asegurar o uso de
máscaras e a hixienización de mans, acomodar aos aspirantes, acompañalos na entrada e
saída das aulas dando as instrucións precisas para, se fora preciso, evitar aglomeracións e
desprazamentos masivos de persoas nos centros onde teñan lugar as probas e nas súas
inmediacións e, en xeral, facilitar aquelas medidas que as autoridades competentes determinen
co obxecto de minimizar os riscos de contaxio e que a desenvolvemento das probas se realice
coas máximas garantías de seguridade posibles.
So se permitirá acceder ao centro onde se celebren as probas ao Tribunal, persoal
colaborador e aspirantes.
Poñerase a disposición das persoas aspirantes máscaras de substitución para quen as precise,
xel hidroalcohólico nos accesos e panos desbotables.
O material no que desenvolvan os exercicios será desinfectado con líquido virucida antes de
entregarse as persoas aspirantes.
Os bolígrafos que se usen durante as probas serán aportados pola Entidade previamente
hixienizados. Nos lugares de celebración das probas, o Tribunal, colaboradores e aspirantes
deberán:
- Gardar a distancia de seguridade.
- Usar mascara.
- Hixienizar as mans.
- Introducir todas as súas pertenzas nunha mochila, carteira ou bolsa. Non poderán ter a
teléfono móbil, reloxo dixital ou calquera outro dispositivo electrónico activado.

Se algún aspirante mostra síntomas de contaxio da COVID-19 durante o exercicio, será levado
a unha sala ou aula na que estará acompañado por un membro do Tribunal ou persoal
colaborador. Avisarase a quen comunique, e se os síntomas presentan gravidade ao 112.
Se algunha das persoas que participan nas probas como membros do Tribunal ou
colaboradores mostran síntomas de contaxio, deixarán o seu posto e seguirase o mesmo
protocolo que o determinado para as persoas aspirantes.
O Tribunal poderá adoptar as decisións ou medidas necesarias ante calquera eventualidade
que se produza, co obxecto de que as probas se desenvolvan co maior nivel de seguridade
posible.

SEXTO: Publicar esta resolución no taboleiro de edictos do Concello, na
paxina web e na sede electrónica do concello.
O manda e asina o Sr. Alcalde.
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DECRETO

Documento asinado electrónicamente a marxe do documento.

