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ANEXO III
BOLSAS JUNIOR YEAR 2018-19. LISTAXE DEFINITIVO DE PERSOAS EXCLUÍDAS.
(15/02/2018)

Estado solicitude
Rexeitada
Rexeitada
Rexeitada
Rexeitada
Rexeitada
Renuncia

ID

MOTIVO

8
89
107

Non consta empadroada cun proxenitor desde o 01/09/2017
Media inferior a 6.5 en 3º da ESO
Media inferior a 6.5 en 3º da ESO
Faltan os certificados de notas de 3º da ESO e de estar a
114
cursar 4º da ESO
119
Media inferior a 6.5 en 3º da ESO
Presenta a renuncia a continuar no programa e solicita que se
10
retire a súa solicitude do proceso

NOTA INFORMATIVA
50. As propostas de resolución provisional e definitiva non crean dereito algún a favor das persoas
candidatas propostas fronte á administración municipal até que non se publique a resolución definitiva.
51. Unha vez publicada a resolución definitiva, as persoas seleccionadas disporán dun prazo de 5
días naturais para a súa aceptación, que deberá ser comunicada por escrito ao SME a través dos
rexistros municipais ou en calquera das dependencias a que se refire o artigo 16 da Lei 39/2015, do 1
de outubro, do Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas. Transcorrido dito
prazo sen que se produza tal comunicación entenderase que renuncia da súa participación no
programa. De se presentar a comunicación por medio dalgún rexistro non municipal deberase remitir
copia escaneada da mesma (co selo de rexistro de entrada) por correo electrónico ao SME
(educacion@coruna.es) dentro do prazo de aceptación.
52. As persoas participantes incluídas na listaxe de agarda substituirán, por orde de puntuación, ás
seleccionadas que renuncien á súa participación no programa ou que non poidan participar nel.
53. A resolución definitiva esgota a vía administrativa e contra ela poderá interpoñerse recurso
potestativo de reposición diante do órgano que resolveu, no prazo dun mes, na forma e condicións
que determina a Lei 39/2015, do 1 de outubro, del Procedemento Administrativo Común das
Administracións Públicas, ou ser impugnada directamente diante da xurisdición contenciosoadministrativa, no prazo de dous meses contados a partir do día seguinte ao de publicación da
resolución, de conformidade coa Lei 29/1998, do 13 de xullo, reguladora da xurisdición contenciosoadministrativa.

