Expediente núm.: 4586/2020

Procedemento: PS-20/02 Confección bolsa de substitucións conservatorio e escola de música
PUBLICACIÓN: En cumprimento do disposto no decreto da Alcaldía 2020-2500 de 02/12/2020
co seguinte contido literal:
“DECRETO DA ALCALDÍA
Ao remate do proceso dirixido á selección e formación dunha bolsa de emprego para supostos
de cobertura en réxime de interinidade do posto de traballo de profesor/a de música, categoría
de profesor/a de música, Grupo II, nivel 24 do conservatorio e escola de música do Concello de
Cangas, de acordo co previsto nas bases aprobadas por Acordo da Xunta de Goberno Local de
data 03/02/2020 e modificadas posteriormente o por Acordo da Xunta de Goberno Local de
09/03/2020, o tribunal cualificador en data 30/07/2020 fixo públicos os resultados definitivos
da selección i elevou a súa proposta a esta Alcaldía o 11/11/2020.
Segundo o disposto na base sétima das que rexeron o proceso de selección “trala remisión da
proposta do Tribunal por parte da Alcaldía se procederá a adopción dun decreto polo cal serán
aprobadas as listas resultantes”.
Visto o que antecede, en exercicio das competencias que lle outorga a esta Alcaldía a
lexislación vixente, en particular o disposto no artigo 21.1.g) e h) da Lei 7/1985, de 2 de abril,
reguladora das bases do réxime local DISPOÑO:
PRIMEIRO: Aprobar, de acordo coa proposta do tribunal seleccionador, os listados de agarda
resultantes que a seguir se reproducen para cadansúa categoría das convocadas excepto para a
de profesor/a de cello e materias complementarias que quedou deserta na presente
convocatoria advertindo que de acordo co disposto na base oitava terán unha duración de
catro anos a contar dende a data da presente resolución, sen prexuízo da súa prórroga:
PROFESOR/A DE VENTO METAL E MATERIAS COMPLEMENTARIAS:
ORDE

APELIDOS E NOME

DNI

1º

CARRERA BERNÁRDEZ, ELOY

***8053**

2º

IGLESIAS SILVA, RODRIGO

***1805**

PROFESOR/A DE PIANO E MATERIAS COMPLEMENTARIAS:
ORDE

APELIDOS E NOME

DNI

1º

ABREU SEOANE, JORGE

***9206**

2º

PÉREZ PÉREZ, MARÍA DEL CARMEN

***6162**

3ª

OUTÓN GESTIDO, NATALIA

***1514**

4ª

AGRA SEIJAS, IRIA

***0989**

5ª

ARGIBAY LIGERO, MARÍA MAGDALENA

***2178**
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ELEUTERIO PENA LAMAS (1 para 1)
SECRETARIO
Data de Sinatura: 02/12/2020
HASH: 2e7ccc9dea7bbfc46c15233415d0c5eb

Asunto: Publicación Decreto 2020-2500 resolución final do proceso selectivo (Aprobación das
listas de agarda)

PROFESOR/A DE VENTO MADEIRA E MATERIAS COMPLEMENTARIAS:
ORDE

APELIDOS E NOME

DNI

1ª

GONZÁLEZ NUNES, VANESA

***6301**

2ª

ABEIJÓN CASTRO, LORENA

***8746**

3º

PIÑEIRO MUNDÍN, PABLO

***1211**

4º

LÓPEZ MÉNDEZ, XOEL AGUSTÍN

***0163**

5ª

LÓPEZ ÁLVAREZ, MARÍA JESÚS

***7542**

PROFESOR/A DE PERCUSIÓN E MATERIAS COMPLEMENTARIAS:
ORDE

APELIDOS E NOME

DNI

1º

DAPENA CORDO, DAVID

***7185**

2º

VÁZQUEZ MOUZO, JUAN ANTONIO

***1418**

PROFESOR/A DE VIOLÍN / VIOLA E MATERIAS COMPLEMENTARIAS:
ORDE

APELIDOS E NOME

DNI

1ª

HUGHES SANMARTÍN, SABELA

***1705**

2ª

FRAGA GONZÁLEZ, NICOLÁS

***5109**

PROFESOR/A DE GUITARRA E MATERIAS COMPLEMENTARIAS:
1º

APELIDOS E NOME
CARBAJO MARTÍNEZ, MIGUEL

DNI
***2371**

SEGUNDO: Proceder a publicación da presente resolución coa advertencia de que contra a
mesma, que pon fin á vía administrativa, pode interpoñerse alternativamente recurso de
reposición potestativo ante a Alcaldía deste Concello, no prazo dun mes a contar desde o día
seguinte ao da recepción da presente notificación, de conformidade cos artigos 123 e 124 da
Lei 39/2015, de 1 de outubro, do Procedemento Administrativo Común das Administracións
Públicas; ou ben interpor directamente recurso contencioso-administrativo ante o Xulgado do
Contencioso-Administrativo de Pontevedra, no prazo de dous meses a contar desde o día
seguinte ao da súa publicación, de conformidade co artigo 46 da Lei 29/1998, de 13 de xullo,
da Xurisdición Contencioso-Administrativa. De optarse pola interposición do recurso de
reposición potestativo non poderá ser interposto recurso contencioso-administrativo ata que
aquel sexa resolto expresamente ou se produciu a súa desestimación por silencio. Todo iso sen
prexuízo de que poida ser interposto calquera outro recurso que puidese estimarse máis acaido
a dereito.”
Procédese a súa publicación aos efectos oportunos.
DOCUMENTO ASINADO DIXITALMENTE
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