
CONCELLO DE CARNOTA

Praza San Gregorio, 19
15293 CARNOTA (A Coruña)
C.I.F.: P-1502000-A
Telf.: 981 857032
Fax:  981 857251

exp. 2017/G003/000266

RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA

ASUNTO:  APROBACIÓN  DA LISTA DE  PROVISIONAL DE ADMITIDOS  E  EXCLUIDOS  PARA UN MESTRE  DA
ESCOLA DE MÚSICA 

EXPEDIENTE:2017/G003/000266 

ANTECEDENTES

1. O 4.09.2017 publicáronse na páxina web da Corporación as bases específicas que rexen o
proceso selectivo para a contratación temporal dun mestre para a escola municipal de música, para o
curso 2017-2018,  a través do sistema de concurso, aprobadas mediante Resolución de data 30.08.2017.

2. Finalizando o prazo de presentación de solicitudes, presentáronse un total de dúas solicitudes.

3. A  base  4  das  que  rexen  a  presente  convocatoria  establece  que,  terminado  o  prazo  de
presentación de instancias,  a ditará Resolución declarando aprobada a lista provisional  de aspirantes
admitidos e excluídos, que se publicará no taboleiro de anuncios do Concello e na súa páxina web, con
indicación  das  causas  de  exclusión,  así  como o  prazo  de  corrección  de  defectos  e  presentación  de
reclamacións que se concede aos aspirantes excluídos, que será de cinco días naturais.

En virtude das atribucións que me confire a lexislación vixente e, en concreto, os artigos 21.1.g) e
102.1 da Lei 7/1985, do 2 de abril, Reguladora das Bases do Réxime Local -LRBRL-, RESOLVO:

PRIMEIRO.- Aprobar a seguinte lista provisional de admitidos e excluídos: 

ADMITIDOS:

- Miguel Carbajo Martínez
- Pilar García Mosteiro

SEGUNDO.- Conceder aos aspirantes un prazo de dous días naturais para emendar os defectos e
presentación  de  reclamacións,  mediante  escrito  dirixido  a  esta  Alcaldía,  que  poderá  presentarse  en
calquera  dos  lugares  previstos  no  artigo  16.4  da  Lei  39/2015,  do  1  de  outubro,  do  Procedemento
Administrativo Común das Administracións Públicas -LPACAP-.

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

TERCEIRO.- Publicar  a lista provisional  de admitidos e excluídos  no taboleiro de anuncios do
Concello e na súa sede electrónica.

CUARTO.- Dar conta  da presente Resolución ao Pleno da Corporación e á Xunta de Goberno
Local, na primeira sesión que celebren.

O alcalde Dou fe. O secretario                                               

Ramón Noceda Caamaño Celestino Amigo Liñares

Documento electrónico asinado dixitalmente cuxa integridade garántese mediante cotexo na Sede Electrónica do 
Concello de Carnota co Código de Verificación Dixital (CVD) especificado á marxe.
(artigo 18.1.b da Lei 11/2007, de 22 de xuño, de acceso electrónico dos cidadáns aos Servizos Públicos)
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