
                                                                                                                     

ANUNCIO
PROPOSTA  DO  TRIBUNAL  DO  PROCESO  SELECTIVO  PARA  A  SELECCIÓN  E
CONTRATACIÓN  TEMPORAL  DUN/DUNHA  ENXEÑEIRO/A  TÉCNICO/A  FORESTAL
PARA A BRIGADA DE  PREVENCIÓN DE LUMES FORESTAIS DO CONCELLO DE AMES
A TRAVÉS DO PROGRAMA DE FOMENTO DO EMPREGO NO MEDIO RURAL, APROL
RURAL,  DA  CONSELLERÍA  DE  ECONOMÍA,  EMPREGO  E  INDUSTRIA
CORRESPONDENTE AO EXPEDIENTE TR351G2019/000064-1-1.

De acordo coa Acta levantada pola secretaria do Tribunal,  encargado de xulgar as probas
do proceso selectivo para a selección e contratación temporal dun/dunha enxeñeiro técnico
forestal para a brigada Aprol Rural, nomeado por Decreto da Alcaldía núm. 1176/2019, de
30 de abril, faise público o seguinte:

Unha vez corrixidos os exames, o Tribunal Acorda:

Primeiro.-   Que o número de coñecementos mínimos necesarios para alcanzar o 7,5 o
determine o exame do/a candidato/a que teña a segunda maior puntuación, aumentando
na mesma contía a puntuación dos restantes candidatos/as.

Segundo.- Declarar  aprobados  na  fase  de  oposición  aos  seguintes  aspirantes  por  ter
acadado a puntuación mínima establecida polo Tribunal para superar a proba:

Aspirante Oposición
Barreiro Martínez, David 7,5
Martínez Sánchez, Álvaro 9,3

Terceiro.-   Declarar  excluídos/as  aos  seguintes  aspirantes  por  non  ter  acadado  a
puntuación mínima establecida polo Tribunal para superar a proba:

Aspirante
Lema Nantón, Victor
Vaz Varela, Santiago

Cuarto.- Outorgar as puntuacións finais que de seguido se indican aos/ás aspirantes que
superaron o proceso selectivo, unha vez sumadas as puntuacións obtidas nas fases de
concurso e de oposición:

Aspirante Concurso Oposición Total
Barreiro Martínez, David 1 7,5 8,5
Martínez Sánchez, Álvaro 0 9,3 9,3

Quinto.-   Propoñer, de acordo co establecido no apartado 7º das bases, a  contratación
laboral temporal por obra ou servizo determinado, con cláusulas específicas de traballos de
interese social, de Álvaro Martínez Sánchez, con NIF 44842339K. Dita contratación terá as
seguintes especificacións

Posto: Enxeñeiro técnico forestal

Obra ou servizo: Brigada para a prevención de lumes forestais do Concello de Ames, Aprol
Rural, expediente TR351G2019/000064-1-1

Pz. Do Concello, nº2. Bertamiráns     concellodeames@concellodeames.org        Telf: 981 883 002
15220 AMES (A Coruña)                     www.concellodeames.org                            Fax: 981 883 925
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Grupo  de  clasificación  profesional (artigo  22.1  do  Estatuto  dos  Traballadores  e  Convenio
Colectivo): A2

Nivel: 22
Retribucións do posto (bruto): 2.200,31 /mensuais, coas actualizacións que marquen as distintas€
Lei de presupostos xerais do Estado para cada anualidade
Duración: Desde o 15 de maio de 2019 ata o 14 de febreiro de 2020.
Tipo de xornada: Completa

Sexto.- Propoñer como candidatos/as para a elaboración dunha lista de agarda válida para cubrir
posibles  substitucións no desenvolvemento deste programa,  aos/as seguintes aspirantes  de
acordo  co  estipulado  no  apartado  7º  das  bases  da  convocatoria  houberan  obtido  maior
puntuación, quedando dita lista como segue:

Lista de agarda  enxeñeiros técnicos forestais

1. Barreiro Martínez, David

Sétimo.- Facer público o resultado do proceso na páxina web e no taboleiro da sede electrónica
do Concello de Ames.
Oitavo.- Contra  o  presente  acordo,  que  non  pon  fin  a  vía  administrativa,  os  interesados/as
poderán interpoñer recurso de alzada ante o órgano superior xerárquico, alcalde-presidente da
Corporación, no prazo dun mes contado desde o día seguinte ao da publicación da presente
proposta do tribunal cualificador, conforme ao disposto nos artigos 121 e 122 da Lei 39/2015, de
1 de outubro, do Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas.

A secretaria do Tribunal,

Sandra Dios Suárez
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