
ANUNCIO

CONSTITUCIÓN  DO  TRIBUNAL  E  RESULTADO  DA  FASE  DE  CONCURSO  DO
PROCESO  SELECTIVO  PARA  A  CREACIÓN  DUNHA  BOLSA  DE  TRABALLO  DE

MESTRES/AS DE FRAUTA PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA DO CONCELLO
DE AMES

De acordo coa Acta levantada polo secretario do Tribunal encargado de xulgar as probas
do proceso selectivo para a creación dunha bolsa de traballo de mestres/as de frauta para
a escola municipal de música do Concello de Ames, nomeado por Decreto da Alcaldía núm.
2390/2018, de 30 de outubro, acórdase:

Dada  a  presencia  tanto  do  presidente  como  do  secretario,  así  como  dos  tres  vocais
titulares,  considerase  cumprido  o  requisito  regulamentario  para  a  válida  constitución  e
actuación do Tribunal, procedendo acto seguido á baremación dos méritos presentados
polos/as aspirantes á fase de concurso

Baremación do concurso:

Unha vez baremada a documentación presentada,  de acordo cos criterios fixados polo
Tribunal, e o especificado no apartado 10º das bases e a documentación presentada polos/
as opositores/as admitidos/as no proceso, o Tribunal acorda:

Primeiro.- Facer público o resultado da baremación dos méritos correspondente á fase de
concurso,  por  medio  de  exposición  do  correspondente  anuncio  na  páxina  web  e  no
Taboleiro de anuncios da sede electrónica do Concello de Ames, e que queda como segue:

Aspirante
Servizos 
prestados

Formación

TotalTitulacións Cursos

Salgado Leal, Carlota 0,3 1 0,755 2,055

Segundo.-  Infórmase  aos/ás  aspirantes  que  en  dita  baremación  non  se  consideraron
puntuables, entre outros, os seguintes méritos aportados polos/as aspirantes:

a) Cursos  que  non  contaran  coa  correspondente  homologación  por  algunha
administración  pública  ou  organismo  dela  dependente  tal  e  como  establece  o
apartado 10 das bases.

b) Titulacións non contempladas no apartado 10.2.a1) das bases

c) Todos aqueles  cursos  que  abarcarán  un  ámbito  non  definido  que  dificultará  ao
Tribunal establecer o grado de relación co posto.

Terceiro.- Convocar á aspirante para a realización do primeiro exercicio correspondente

á fase de oposición, que terá lugar o día  13 de novembro de 2018, ás 11:00 horas no

salón de plenos  sita na casa do Concello  de Bertamiráns (Ames).  A aspirante deberá
persoarse, provista do DNI e con tres copias do proxecto que vaia defender.

Cuarto.- Convocar á aspirante para a realización do segundo exercicio correspondente á

fase de oposición, que terá lugar o día 13 de novembro de 2018, ás 11:30 horas no salón

de plenos sita na casa do Concello de Bertamiráns (Ames). A aspirante deberá persoarse
provista do instrumento e, no seu caso, do acompañamento correspondente.

Cuarto.- Convocar ao Tribunal o día 13 de novembro de 2018, ás 10:45 horas, no salón
de plenos do Concello.
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Quinto.- Conceder prazo para presentación de reclamacións contra a puntuación outorgada
na fase de concurso ata o día 13 de novembro de 2018 (incluído); reclamacións que poderán
presentarse  en  calquera  dos  rexistros  establecidos  no  artigo  16.4  da  Lei  39/2015,  de  1  de
outubro, do Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas. 

Ames, 07 de novembro de 2018
O secretario do Tribunal,

Marcelino Portals Coto
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