
 
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  4.1,  que  sinala  “(…)  Rematado  o  prazo  de  presentación  de  
solicitudes,  a  Alcaldía  ditará resolución na  que se  aprobe a lista  provisional  de  
admitidos e, se é o caso, excluídos. A dita resolución publicarase no Taboleiro de  
Edictos do Concello de Viveiro e na páxina web www.viveiro.es ”.
 

RESOLVO:

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

A) ADMITIDOS:

Nº Apelidos e Nome NIF

1 ÁLVAREZ GÓMEZ BRUNO 35592050X
2 CABEZAS BRASA GABRIEL 71561711V

     B) EXCLUÍDOS:

Nº Apelidos e Nome NIF

1 GIL MALLON JOSE LUIS 34635283C

Non  aporta  título  acreditativo 
nos  termos  establecidos  na 
cláusula  2.e)  das  bases  de 
convocatoria,  que 
expresamente  esixe  “posuir  o 
título  académico  de  Profesor  
de Grao Superior ou Profesor 
Superior  na  especialidade  a 
que  se  opta  ou  do  Título  de 
Profesor  da  especialidade 
correspondente  expedido  ao 
abeiro do Decreto 2618/1966, 
do 10 de setembro”.
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2º CITAR AOS ASPIRANTES ADMITIDOS PARA QUE COMPAREZAN   O VENRES, 
DÍA 24 DE NOVEMBRO DE 2017, AS 11 HORAS,    NO  CONSERVATORIO DE 
MÚSICA DE VIVEIRO AO OBXECTO DE REALIZAR A ENTREVISTA CURRICULAR 
(BASE XERAL 7.3).

 
O prazo de presentación de alegacións á lista provisional de admitidos e excluídos 
será de 2 días hábiles a contar dende a publicación da presente resolución no día no 
Taboleiro de Anuncios e na páxina web.

De non existir alegacións á lista provisional entenderase definitiva sen necesidade 
de nova publicación.

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 
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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