
 
Concello de Viveiro

RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA

Dª. MARIA LOUREIRO GARCIA, Alcaldesa-Presidenta do Excmo. Concello de VIVEIRO, 
en virtude das atribucións que me confiren os artigos 21 da Lei 7/1985, do 2 de 
abril, reguladora das Bases do Réxime Local e 61 da Lei 5/1997, do 22 de xullo, da 
Administración Local de Galicia.

Á vista da publicación no Boletín Oficial da Provincia número 239, de 18 de outubro 
de 2017, da convocatoria e bases polas que se inicia o proceso e se establecen as 
normas para a selección de persoal para a creación de listas de emprego temporal 
no Conservatorio Profesional de Música do Concello de Viveiro.
Á vista da publicación no Boletín Oficial da Provincia número 241, de 20 de outubro 
de 2017,  da corrección de erros da convocatoria, bases e anexo de dito proceso.

Vista a base xeral 4.3, que sinala “(…) Lista definitiva. De existir alegacións á lista provisional  
aprobarase a lista definitiva que se publicará nos mesmos lugares que a provisional.
De  non  existir  alegacións  á  lista  provisional  entenderase  definitiva  sen  necesidade  de  nova  
publicación...”

Vista  a  Resolución  de data  22 de novembro  de  2017,  que  sinala  “(...)  PRIMEIRO.- 
ADMITIR  a D. Vicente Castro Alonso no  proceso para a selección de persoal para a creación de listas  
de emprego temporal no conservatorio profesional de música do Concello de Viveiro na especialidade de  
piano, por presentar a acreditación da documentación presentada.

SEGUNDO.- ADMITIR  a Dna. Mirella Fernández Álvarez no  proceso para a selección de persoal para a  
creación de listas de emprego temporal no conservatorio profesional de música do Concello de Viveiro  
na especialidade de piano, por presentar a acreditación da documentación presentada...”

RESOLVO:

1º.-  Aprobar  a  seguinte  lista  DEFINITIVA de  admitidos  e  excluídos  DA 
ESPECIALIDADE DE PIANO:

A) ADMITIDOS:

Nº Apelidos e Nome NIF

1 OUTON GESTIDO NATALIA 77415149R
2 PRADO MARTÍNEZ ROBERTO 76933721D
3 VARELA BELLO MANUEL 32844981S
4 CASTRO ALONSO VICENTE 53302443N
5 FERNANDEZ ALVAREZ MIRELLA 71901420Q

   

2º CITAR  AOS ASPIRANTES ADMITIDOS PARA QUE COMPAREZAN   O XOVES, 
DÍA 23 DE NOVEMBRO DE 2017, AS 10 HORAS,    NO  CONSERVATORIO DE 
MÚSICA DE VIVEIRO AO OBXECTO DE REALIZAR A ENTREVISTA CURRICULAR 
(BASE XERAL 7.3).

 
Contra a lista definitiva, os aspirantes poderán interpoñer potestativamente recurso 
de reposición diante da Alcaldía no prazo dun mes contado a partir do día seguinte 
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á  publicación  desta  resolución  no  Taboleiro  de  Anuncios,  ou  ben  recurso 
contencioso-administrativo  diante  do  Xulgado  do  Contencioso-Administrativo  de 
Lugo, no prazo de dous meses contados desde o día seguinte á citada publicación, 
sen prexuízo de que poida interpoñer calquera outro que estime procedente.

Cando as impugnacións teñan por causa a composición do Tribunal, rexeranse polo 
establecido nos artigos 23 e 24 da Lei 40/2015 de 1 de outubro do Réxime Xurídico 
do Sector Público.

Mándoo e asínoo en Viveiro, á data que consta á marxe

A Alcaldesa ,                                         Ante min,  ós efectos do artigo 2.E do  
      Real Decreto 1174/1987 a Secretaria.,

María Loureiro García                           María Luz Balsa Rábade

(DOCUMENTO ASINADO DIXITALMENTE Á MARXE)
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