
LISTA DEFINITIVA DE ADMITIDOS E EXCLUÍDOS 
PARA A CONFECCIÓN DE LISTAXES DE CONTRATACIÓNS

TEMPORAIS PARA PRAZAS DE PERSOAL LABORAL
CATEGORÍA PROFESOR DE MÚSICA

Especialidade Linguaxe Musical

DECRETO DE ALCALDÍA:
De conformidade co disposto nas Bases Xerais para a selección para contratacións de

persoal laboral aprobadas na Xunta de Goberno Local con data 26 de setembro do

2016  e publicada a convocatoria no BOPP do 31 de outubro  do 2016 e posterior

modificación  das  mesmas  aprobadas  pola  Xunta  de  Goberno  de  data  20  marzo

do2017,  así  como  as  diversas  bases  específicas  aprobadas  na  mesma  Xunta  de

Goberno, e publicada a súa convocatoria no BOPP do 4/05/2017, confeccionouse  a

listaxe provisional  de admitidos e excluídos constando na mesma tanto as solicitudes

presentadas no primeiro prazo de novembro do 2016, como as presentadas no prazo

de maio do 2017 e publicada 9/06/2017 a cal se incorporaron respectando os prazos

as alegacións aportadas polos solicitantes . 

Na  listaxe  provisional  na  categoria  profesor  de  música  especialidade  de  linguaxe

musical incluíuse por erro a dous aspirantes que non reunían a titulación requirida e

polo  tanto  de  acordo  co  establecido  no  109.2  da Ley  39/2015,  de  1  outubro  do

Procedimiento Administrativo Común das Administracións Públicas,  que establece

“Las Administracións Públicas podrán, asimismo, rectificar en cualquier momento, de

oficio o a instancia de los interesados, los errores materiales, de hecho o aritméticos

existentes en sus actos” e visto que unha vez comprobada o documentación existente
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no expediente,  os  aspirantes non  presentaron en forma e en prazo os requisitos

esixidos  nas  Bases  da  convocatoria,    procedéndose  a   eliminar  da  mesma  os

aspirantes que non posuían a titulación requirida  por elo se volveu a publicar a

listaxe  provisional  desta  especialidade  con  10  dias  para  aportar  a  alegación

pertinente.

Tendo en conta todo este proceso,

RESOLVO:

Primeiro:  Aprobar a lista definitiva de admitidos e excluídos

CATEGORIA: 
PROFESOR DE MÚSICA   ESPECIALIDADE LINGUAXE MUSICAL

ADMITIDOS:

APELIDOS NOME DNI

GAGO ROMERO RENATA *****377G

EXCLUíDOS:

APELIDOS NOME DNI CAUSAS

ARMENTERO CUNTIÑO MARLENE *****545D 3

CAO GONZÁLEZ JUAN MANUEL *****768B 3

CASTRO ALVAREZ JOSE *****542C 1

FERNÁNDEZ ÁLVAREZ MIRELLA *****420Q 2,3

Causas de exclusión:

1.- Non presentación da fotocopia do DNI.
2.-  Non presentación certificado de delitos de natureza sexual  ou autorización de
consulta
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3.- Non presentación da titulación requirida
4.- Falta sinatura da solicitude Anexo I.
5  .-  A  solicitude  presentada  fai  referencia  a  unha  categoría  inexistente  nesta
convocatoria.
6.-Non presentación da formación específica requerida.

Terceiro : Aprobar o tribunal de selección composto polos seguintes membros :

Presidente D. Pablo Rodríguez Fernández , e coma suplente D. Antonio Cantal Mariño.

Secretario D. Manuel Martínez Pérez e coma suplente D. Carlos Potel Alvarellos

Vogais

Dª Rosalina Rivas Fernández e coma suplente Dª Cristina Zatarain Andrés

Dª Cristina Alonso Álvarez e coma suplente Dª Yolanda Represas Carrera

D. Ángel Antonio Moldes Abalde e coma suplente D. Javier Viceiro Filgueira.

 Cuarto: Publicar a presente Resolución no taboleiro de anuncios e na páxina web: 

www.ponteareas.gal.

Quinto: Contra  o  presente  acto  administrativo,  que  pon  fin  á  vía  administrativa,

poderá  interpoñerse  polos  interesados  ben  o  recurso  potestativo  de  reposición

perante  o  mesmo  órgano  que  a  ditou e  no  prazo  dun mes a  contar  dende o  día

seguinte  ó  da  súa  publicación  no  Taboleiro  do  Concello,  e  na  paxina

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 contencioso-administrativo.

Xurisdición
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O Alcalde
Xosé Represas Giráldez

Ponteareas,
Documento asinado electrónicamente

Expediente 673/2017 4de4


	barcode1: 
	barcode2: 
	barcode3: 
	barcode4: 
		xestiona esPublico - Concello de Ponteareas
	2017-09-12T13:22:28+0200
	Ponteareas
	REPRESAS GIRALDEZ JOSE - 35546639R
	O acepto




