LISTA PROVISIONAL DE ADMITIDOS/AS E EXCLUÍDOS/AS PARA A CONFECCIÓN DE LISTAXES DE
CONTRATACIÓNS TEMPORAIS PARA PRAZAS DE PERSOAL LABORAL NA CATEGORÍA DE
PROFESOR/A DE MÚSICA, ESPECIALIDADE DE GAITA.

Vistas as Bases Xerais para a confección de listaxes de contratación temporais de persoal
laboral aprobadas por Xunta de Goberno de data 20 de marzo de 2017, así como Bases
Específicas para prazas de persoal laboral de diferentes categorías aprobadas na mesma Xunta
de Goberno, e publicadas no BOP nº 85 de data 04 de maio de 2017. Así como o texto
consolidado das Bases Xerais para a confección de listaxes de contratacións e nomeamentos
con carácter temporal no Concello de Ponteareas, publicado anuncio no BOPPO nº 193 de data
05 de outubro de 2018 (Bases publicadas na páxina web e no taboleiro de anuncios en data 22
de maio de 2018).
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 listaxes de substitucións, na que a orde de relación final virá determinada pola
puntuación obtida por cada aspirante en calquera dos dous procesos.

Número: 2020-0964 Data: 12/03/2020

DECRETO DE ALCALDÍA

DECRETO

Finalizado o prazo de presentación de instancias.
Esta Alcaldía ao abeiro das competencias da Lei 7/1985, de 2 de abril, Reguladora das Bases de
Réxime Local,

RESOLVE,
Primeiro.- Aprobar a lista provisional de admitidos e excluídos.
Categoría: Profesor/a de Música, especialidade de Gaita
ADMITIDOS/AS
APELIDOS
MOURIÑO FREIRE
RIVEIRA CAMPILLO
EXCLUIDOS/AS

NOME
RICARDO MANUEL
JESÚS

DNI
****6877K
****0170A
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Sello de Órgano Secretaría (2 para 2)
Concello de Ponteareas
Data de Sinatura: 12/03/2020
HASH: 3fb63afa18ff0f17d40ecf62aa591233

XOSÉ REPRESAS GIRALDEZ (1 para 2)
ALCALDE
Data de Sinatura: 12/03/2020
HASH: e02ee9d1539c91531e2ef974ddbca85a

Expediente 417/2020

APELIDOS
-------------

NOME
-------------

DNI
-----------

CAUSA
----------

Causas de exclusión

Terceiro.- De non presentarse reclamación nin alegación, a lista provisional entenderase
elevada automaticamente a definitiva.

Ponteareas, documento asinado dixitalmente

O Alcalde
Ante min,
A/O Secretario/a Accidental
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Segundo.- Concédese aos aspirantes un prazo de dez días, que comezará a contar dende o
seguinte día da publicación desta listaxe tanto no Taboleiro de anuncios do Concello como
electrónico e na páxina web www.ponteareas.gal , no apartado de Oferta de Emprego Público,
para emendar, no seu caso, o defecto que motivase a exclusión ou alegacións pola súa omisión
na lista.
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Non ter presentado o documento acreditativo de identidade
Non ter acreditado a titulación mínimo esixida
Non ter presentado o Anexo I
Non ter asinado ou/e cumprimentado o Anexo I da convocatoria
Presentación fora de prazo
Falta a debida acreditación de exención de taxa:
6.1. Non ter presentado o certificado de non percibir prestación ou autorización
asinada polo interesado permitindo o acceso aos datos necesarios para a súa
comprobación por parte do Departamento de Persoal
6.2. Non ter presentado o informe do período de inscrición no Servizo Público de
Emprego
7. Falta pago de taxa.
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