
SECCION DE CULTURA E DEPORTES
SERVIZO DE ACCIÓN SOCIAL CULTURAL E DEPORTES

De acordo co establecido na Lei 30/1992, de 26 de novembro, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, e na base quinta do I
Concurso musical infantil “Quero cantar” cuxa convocatoria foi publicada no BOP nº 4, do 8
de xaneiro de 2016, 

COMUNÍCASE

Que  unha vez finalizada a fase de votación pública no facebook do concurso e logo de ver o
informe do  Servizo  de  acción  social,  cultural  e  deportes  sobre  os  resultados  obtidos,  o
Presidente da Deputación,  por medio da súa resolución nº 2016/12353, do 1 de xuño de
2016, dispón: 

1º.- Aprobar o resultado da segunda fase do concurso, segundo a votación no facebook que
se indica a continuación:

Grupo - concello Canción Votos

Grupo Escola Manuela Rial Mouzo - Cee Soños 1265

Colaxe - Laxe Durme, Elsiña 1210

Xente Miúda de San Orente - Outes Escola 651

Banda Batuke Colexio Fillas de Xesús - A Coruña Canción de Samaín 637

Leila Santos - Porto do Son A árbore tropical 625

Canta con nós - Ferrol Imos ver 584

Cantadeiras do CEIP Camiño Inglés - Oroso Queremos cantar 512

Proxecto Nordés - Cee Antón 344

Os bananas - A Coruña Eu vivo 136

Aarón e Miriam - Culleredo Miña terra galega 136

2º.- Outorgar o Premio ás 10 propostas mellor clasificadas na segunda fase do concurso  e
dispoñer a gravación en estudio das cancións que se relacionan a continuación e a súa
edición no CD Quero Cantar 2016: 

Grupo - concello Canción

Grupo Escola Manuela Rial Mouzo - Cee Soños

Colaxe - Laxe Durme, Elsiña

Xente Miúda de San Orente - Outes Escola

Banda Batuke Colexio Fillas de Xesús - A Coruña Canción de Samaín



Leila Santos - Porto do Son A árbore tropical

Canta con nós - Ferrol Imos ver

Cantadeiras do CEIP Camiño Inglés - Oroso Queremos cantar

Proxecto Nordés - Cee Antón

Os bananas - A Coruña Eu vivo

Aarón e Miriam - Culleredo Miña terra galega

3º.- Dispoñer  a participación na gala da fase final  do  I  Concurso musical  infantil  “Quero
cantar”, dos 5 grupos mellor clasificados na segunda fase do concurso:

Grupo - concello Canción

Grupo Escola Manuela Rial Mouzo - Cee Soños

Colaxe - Laxe Durme, Elsiña

Xente Miúda de San Orente - Outes Escola

Banda Batuke Colexio Fillas de Xesús - A Coruña Canción de Samaín

Leila Santos - Porto do Son A árbore tropical

Contra  a  presente  resolución,  que  pon  fin  á  vía  administrativa,  pódese  interpor,
alternativamente, recurso de reposición potestativo, no prazo dun mes perante o mesmo
órgano que  ditou  o  acto,  ou  recurso  contencioso-  administrativo,  perante  o  Xulgado  do
Contencioso- administrativo da Coruña ou daquel no que teña o seu domicilio o recorrente, á
súa elección , no prazo de dous meses, a partir do día seguinte a aquel no que teña lugar a
notificación. Se se optase por interpor o recurso de reposición potestativo non poderá ser
interposto o recurso contencioso- administrativo ata que aquel sexa resolto, expresamente,
ou se produza a súa desestimación por silencio.Todo isto, sen prexuízo de que poda ser
exercitado calquera outro recurso que  se estime pertinente.

A Coruña, 1 de xuño de 2016.

A xefa da servizo,

Mercedes Fernández-Albalat Ruiz
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