
LISTA PROVISIONAL DE ADMITIDOS E EXCLUÍDOS PARA A 

CONFECCIÓN DE LISTAXES DE CONTRATACIÓNS 

TEMPORAIS  PARA PRAZAS DE PERSOAL LABORAL 

CATEGORÍA PROFESOR DE MUSICA

Especialidade Frauta Traveseira

DECRETO DA ALCALDÍA:

Vistas  as  Bases  Xerais  para  a  confección  de listaxes  de contratacións  temporais  de 

persoal laboral aprobadas na Xunta de Goberno Local 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 BOPPO nº 85 de data 4 de 
maio de 2017.

Vista Resolución da Alcaldía de data 19 de xaneiro de 2018 pola que se aproba unha 

nova convocatoria para a presentación de instancias na categoría Profesor de Música, 
especialidade Frauta Traveseira, publicado no BOPPO nº 21 de data 30 de xaneiro de 

2018,  co fin  de confeccionar  unha  lista  provisional  de  admitidos  e  excluídos  nesta 
categoría, que posteriormente se unificará coa xa existente, dando lugar a unha soa 
lista  de  substitucións,  na  que  a  orde  de  prelación  final  virá  determinada  pola 
puntuación obtida por cada aspirante en calquera dos dous procesos,

RESOLVO:

Primeiro.- Aprobar a lista provisional de admitidos e excluídos

CATEGORIA: PROFESOR DE MÚSICA

ESPECIALIDADE FRAUTA TRAVESEIRA:

ADMITIDOS:

     



APELIDOS NOME DNI

DÍAZ MERA PABLO *****005N

FERNÁNDEZ AGULLA ESTEFANÍA *****103Z

GONZÁLEZ LÓPEZ MIRTA *****389C

EXCLUÍDOS:

APELIDOS NOME DNI CAUSA

ZUMAJO GALDÓN CARLOS *****076D 1

Causas de exclusión:

1.- Non ter presentado fotocopia do Documento Nacional de Identidade ou pasaporte.

Segundo.- Concédese aos  aspirantes  un prazo de dez  días,  que comezará  a contar 
dende o seguinte día  da publicación desta Resolución no taboleiro de anuncios  do 

Concello e na páxina web www.ponteareas.gal para emenda de defectos ou alegacións 
pola súa omisión na lista.

Terceiro.- De  non  presentarse  reclamacións  nin  alegacións,  a  lista  provisional 
entenderase elevada automaticamente a definitiva.

Ponteareas, documento asinado electrónicamente

O Alcalde,

Xosé Represas Giráldez

http://www.ponteareas.gal/
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