
LISTA PROVISIONAL 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 ALCALDIA:

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 do2016  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     en

data 09/06/2017  constando na mesma tanto as solicitudes presentadas no primeiro prazo

de novembro do 2016, como as presentadas no prazo de maio do 2017.

Na  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  no  expediente,  os

aspirantes  non  presentaron  en  forma  e  en  prazo  os  requisitos  esixidos  nas  Bases  da

convocatoria,   procédese a  eliminar da mesma os aspirantes que non poseían a titulacion
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requirida e que se recolleron inicialmente na listaxe provisional de admitidos e excluídos

de data 09/06/2017

Por todo o anterior:

RESOLVO:

Primeiro: Na listaxe  provisional  débese excluír  os seguintes  aspirante  por  non ter a

titulación requirida nesta categoría:

APELIDOS NOME DNI CAUSAS

ARMENTERO CUNTIÑO MARLENE *****545D 3

CAO GONZÁLEZ JUAN MANUEL *****768B 3

Segundo:  Conceder  un  prazo  de  dez  días  os  dous  aspirantes  que  tras  a  rectificación

procédese a excluír.

Terceiro:  Aprobar  a  listaxe  provisional  de  admitidos  e  excluídos  na  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
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APELIDOS NOME DNI CAUSAS

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
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: Concédese aos aspirantes  Dª Marlene Armentero Cuntiño  e  D. Juan Manuel
Cao  González 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.

Cuarto: De non presentarse reclamacións nin alegacións, a lista provisional entenderase 
elevada automaticamente a definitiva.

Ponteareas,
Documento asinado electrónicamente

O Alcalde
Xosé Represas Giráldez
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