
 
Concello de Viveiro

EXPTE.-5686/2017

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.

Vista a Resolución de Alcaldía de data 16 de xaneiro de 2018, e número 2018-0027, relativo a 
lista de emprego na especialidade musical de piano, no que literalmente dí:

“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 9, que sinala “ O Presidente do Tribunal de selección, á vista da lista de  
aspirantes seleccionados, formulará proposta de selección ante a Alcaldía. A dita proposta  
publicarase  no  Taboleiro  de  edictos  do  Concello  de  Viveiro  e  na  súa  páxina  web  
(www.viveiro.es).” 

Tendo en conta a proposta de selección presentada polo Tribunal no que literalmente dí: 

“Á vista da lista dos aspirantes seleccionados, o Tribunal para cumprimento da base xeral 9, propón a  
seguinte orde de aspirantes para a súa incorporación na lista de emprego para cubrir,  con carácter  
provisorio, as necesidades urxentes e imprescindibles que se produzan como docente na ESPECIALIDADE 
MUSICAL DE PIANO ante a Alcaldía do Concello de Viveiro. 

Apelidos e nome DNI Orde final
Castro Alonso Vicente 53302443N 1º
Prado Martínez Roberto 76933721D 2º
Varela Bello Manuel 32844981S 3º
Fernández Álvarez Mirella 71901420Q 4º
Outón Gestido Natalia 77415149R 5º

”

Vista a base xeral 12, que sinala “Á vista da proposta do Tribunal de selección e constatado  
que os aspirantes acreditaron os requisitos esixidos para acceder ás listas as que se optan, a  
Alcaldía  resolverá  o  procedemento  selectivo  decidindo  a  confección  de  tales  listas  de  
emprego de carácter provisional.” 

Tendo en conta que os aspirantes propostos polo Tribunal acreditaron os requisitos esixidos  
para acceder a lista de ESPECIALIDADE MUSICAL DE PIANO.

RESOLVO:
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PRIMEIRO.-  Aceptar  a  proposta  do  Tribunal  relativo  ao  procedemento  selectivo  para  a  
confección das listas de emprego de carácter provisional, na ESPECIALIDADE MUSICAL DE 
PIANO, sendo a lista de emprego a seguinte:

Apelidos e nome DNI Orde final
Castro Alonso Vicente 53302443N 1º
Prado Martínez Roberto 76933721D 2º
Varela Bello Manuel 32844981S 3º
Fernández Álvarez Mirella 71901420Q 4º
Outón Gestido Natalia 77415149R 5º

SEGUNDO.-  Publicar  dita lista de emprego na  ESPECIALIDADE MUSICAL DE PIANO no 
taboleiro de edictos do Conservatorio de Música,  no Taboleiro de edictos do Concello de  
Viveiro e na súa páxina web (www.viveiro.es). 

TERCEIRO.- Dar traslado da presente resolución ao Director do Conservatorio.

Contra a lista definitiva, os seleccionados 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 dende  
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, a Secretaria, ós efectos do artigo  2.E  do 
Real Decreto 1174/1987,

María Loureiro García                           María Luz Balsa Rábade

(DOCUMENTO ASINADO DIXITALMENTE Á MARXE)”

Vista a base xeral 11, que sinala “c) As contratacións ofreceránse, no momento no que se  
produzan necesidades de cobertura temporal que a empresa decida atender  deste xeito, por 
orden de lista, ás persoas en disposición de incorporarse. A oferta poderá referirse a calquera  
das especialidades nas que se precisen traballadores.
d)  Calquera integrante  das  listas  definitivas  firmes  poderá  ‘desactivarse’  en  calquera  
momento antes de ser requirido para unha contratación temporal, bastando para elo que o  
comunique por escrito presentándoo no   Rexistro Xeral do Concello de Viveiro ou a través  
das formas establecidas no artigo 16.4 da Lei 39/2015, de 1 de outubro, do Procedemento  
Administrativo Común das Administracións Públicas.
e)  Considerando as características das necesidades a cubrir con estas Bolsas de emprego  
temporal,  nas  que  poden  concurrir  circunstancias  de  inminencia  e  imprevisibilidade,  o  
ofrecemento  se  realizará  por un  máximo  de  tres  chamadas  ao  teléfono  facilitado  en  
intervalos de 2 horas. Ante a imposibilidade de contactar, entenderase que se   rexeita o 
ofrecemento e   pasarase a seguinte persoa da lista en disposición de incorporarse e así  
sucesivamente.  Os  aspirantes  poderán  actualizar  os  seus  datos  de  contacto  durante  a  
vixencia da bolsa. 
Os efectos para os aspirantes  polo seu rexeitamento da contratación regulase do seguinte  
xeito: 
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- O primeiro  rexeitamento non  implicará penalización.
- O segundo  rexeitamento suporá pasar a ocupar o último   posto da lista.
- O terceiro  rexeitamento suporá a baixa definitiva da lista.”

Tendo en conta que con data 23 de xaneiro de 2018, procedese a realizar o chamamento ao 
primeiro da lista de emprego a D. Vicente Castro Alonso para substituir á profesora de piano 
do Conservatorio de Música por estar ésta de baixa por incapacidad temporal,  no que D. 
Vicente Castro Alonso con data de rexistro neste Concello o 24 de xaneiro de 2018 e número 
de entrada 2018-E-RC-465, presenta a renuncia a dito posto ofertado en data 23 de xaneiro 
de 2018.

Tendo en conta que con data 12 de abril de 2018, procedese a realizar  outro  chamamento 
ao primeiro da lista de emprego a D. Vicente Castro Alonso para substituir a unha profesora 
de piano do Conservatorio de Música por estar ésta de baixa por incapacidad temporal, no 
que D. Vicente Castro Alonso con data de rexistro neste Concello o 12 de abril de 2018 e 
número de entrada 2018-E-RC-2224, presenta a renuncia a dito posto ofertado o día 12 de 
abril de 2018.

RESOLVO

PRIMEIRO.- Pasar a D. Vicente Castro Alonso a ocupar o último posto da lista, por constar 
dous rexeitamentos aos postos ofertados.
SEGUNDO.-  Modificar  a  lista  de  emprego  de  carácter  provisional,  na  ESPECIALIDADE 
MUSICAL DE PIANO, sendo a lista de emprego a seguinte:

Apelidos e nome DNI Orde final
Prado Martínez Roberto 76933721D 1º
Varela Bello Manuel 32844981S 2º
Fernández Álvarez Mirella 71901420Q 3º
Outón Gestido Natalia 77415149R 4º
Castro Alonso Vicente 53302443N 5º

TERCEIRO.-  Publicar  dita  lista  de emprego na  ESPECIALIDADE MUSICAL DE PIANO no 
taboleiro de edictos do Conservatorio de Música,  no Taboleiro de edictos do Concello  de 
Viveiro e na súa páxina web (www.viveiro.es). 

CUARTO.- Dar traslado da presente resolución ao Director do Conservatorio.

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

A Alcaldesa ,                                         Ante min, a Secretaria, ós efectos do artigo 3.2 do  
Real Decreto 128/2018,

María Loureiro García                           María Luz Balsa Rábade

(DOCUMENTO ASINADO DIXITALMENTE Á MARXE)
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