LISTA FINAL UNIFICADA PARA A CONFECCIÓN DE LISTAXES DE CONTRATACIÓNS
TEMPORAIS PARA PRAZAS DE PERSOAL LABORAL CATEGORIA PROFESOR/A MÚSICA,
ESPECIALIDADE GAITA

Visto que con data 25 de agosto de 2020 se aproba a lista definitiva de admitidos/as e
excluídos/as por Resolución de Alcaldía con número:2020-2230. Realizada a avaliación de
méritos polo Tribunal Cualificador o día 02 de setembro do ano en curso.
En base as competencias establecidas pola Lei 7/85, Reguladora de Bases de Réxime Local.
RESOLVO:

Primeiro: Unificar as listas resultantes do procesos selectivos de Profesor/a de Música,
Especialidade Gaita, nunha soa lista de substitucións, na que a a orde de prelación virá
determinada pola puntuación obtida por cada aspirante, seguindo o establecido na base 6.
Procedemento Selectivo, das bases xerais de selección de Funcionario Interino e Persoal
Laboral no Concello de Ponteareas, publicadas no BOPPO, con núm. 193, de data 05 de
outubro de 2018, tal como a continuación se indica

APELIDOS

NOME

DNI

PUNTUACIÓN
TOTAL

RIVERA CAMPILLO

Jesús

***8017**

3,2

GÁNDARA ANTOÑÓN

Jorge

***8275**

1

MOURIÑO FREIRE

Ricardo

***1687**

1
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Visto o Decreto de Alcaldía 2020-0191 de data 16 de xaneiro de 2020 polo que se aproba
unha nova convocatoria para a presentación de instancias na categoría de Profesor/a de
Música, especialidade de Gaita, publicado anuncio no BOPPO nº 26, de 7 de febreiro de
2020, co fin de confeccionar unha nova lista, que posteriormente se unificará coa existente,
dando lugar a unha soa listaxe de substitución, na que a orde da relación final virá
determinada pola puntuación obtida por cada aspirante en calquera dos dous procesos.

Número: 2020-2590 Data: 05/10/2020

DECRETO DE ALCALDÍA

DECRETO

Sello de Órgano Secretaría (2 para 2)
Concello de Ponteareas
Data de Sinatura: 05/10/2020
HASH: 3fb63afa18ff0f17d40ecf62aa591233

XOSÉ REPRESAS GIRALDEZ (1 para 2)
ALCALDE
Data de Sinatura: 05/10/2020
HASH: b86225173869664a85d6118efbbe9ce9

Expediente: 417/2020

Segundo: Publicar a presente Resolución no taboleiro de anuncio dixital e na páxina web:
www.ponteareas.gal
Terceiro: Contra o presente acto administrativo, que pon fin á vía administrativa, poderá
interpoñerse polos/as interesados/as ben o recurso potestativo de reposición perante o
mesmo órgano que a ditou e no prazo dun mes a contar dende o día seguinte ao da súa
publicación no Taboleiro dixital do Concello, e na páxina web www.ponteareas.gal, ao
abeiro do establecido nos artigos 112 e 124 da Lei 39/2015, do 01 de outubro, do
procedemento administrativo común das Administracións Públicas ou ben recurso
contencioso.- administrativo perante o Xulgado do Contencioso – Administrativo de
Pontevedra no prazo de dous meses, segundo o artigo 46 da Lei 29/98, do 13 de xullo,
reguladora da xurisdición contencioso administrativo.
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DECRETO

O Alcalde

Ante min,
A/O Secretaría/o
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