EXCMO. CONCELLO DE TUI

Mediante resolución da concellaría delegada de persoal de data 29.09.2020 ditouse o seguinte acto
administrativo cuxo contido literal é:

RESOLUCIÓN DA CONCELLARÍA DE PERSOAL
POLA QUE SE APROBA A LISTAXE DE RESERVA DO PROCESO DE SELECCIÓN PARA A
CONTRATACIÓN LABORAL TEMPORAL DE PERSOAL A TEMPO PARCIAL DUN/DUNHA
PROFESOR/A DE ÓBOE PARA IMPARTIR ENSINANZAS MUSICAIS NO CONSERVATOIO E/OU NA
ESCOLA DE MÚSICA DE TUI
1.-Con data 22.09.2020 o secretario do tribunal cualificador publica os resultados definitivos do proceso mais
a proposta de contratación laboral temporal a tempo parcial dun/dunha profesor/a de óboe para impartir
ensinanzas musicais no Conservatorio e/ou na Escola de Música de Tui.
2.-De acordo co disposto no punto 10 das bases da convocatoria “A listaxe coa totalidade dos aspirantes que
superaron o proceso selectivo e puntuación acadada, poderá ser utilizada como listaxe de reserva. Que poderá
utilizarse para cubrir a praza en situacións de renuncia voluntaria, procesos de incapacidade temporal, maternidade
ou calquera circunstancia
A lista de reserva que se crea con este proceso para cubrir a praza de oboe no Conservatorio Profesional/Escola de
Música de Tui será confeccionada por orde de maior a menor puntuación, será sometida á aprobación do Sr.
Concelleiro competente na materia/Alcalde. A resolución do Concelleiro/Alcalde e as listas de reserva serán expostas
no taboleiro de anuncios da sede electrónica do Concello de Tui (concellotui.sedelectronica.gal) e, de forma
complementaria, publicarase na páxina Web do Concello de Tui (www.tui.gal), para coñecemento dos interesados e
demais efectos legais.”
Aos efectos de notificacións e publicacións relacionados co procedemento de selección regulado nas presentes bases
reguladoras (tanto as resolucións do Concelleiro responsable na materia, como os anuncios do tribunal cualificador),
se procederá mediante a publicación no taboleiro de anuncios da sede electrónica do Concello de Tui
(concellotui.sedelectronica.gal) e, de forma complementaria, publicaranse na páxina Web do Concello de Tui
(www.tui.gal).
En todo caso, os prazos referidos nos diferentes apartados das presentes bases reguladoras, computaranse desde
o momento da publicación da resolución ou anuncio correspondente no taboleiro de anuncios da sede electrónica do
Concello de Tui (concellotui.sedelectronica.gal) e, de forma complementaria, publicarase na páxina Web do Concello
de Tui (www.tui.gal),, sen prexuízo da publicación de anuncio de convocatoria das presentes bases no boletín Oficial
da Provincia de Pontevedra.
A lista de espera elaborada terá unha duración dun ano a partir da data de finalización do contrato, ou de menos no
caso de que remate un novo proceso selectivo para a cobertura desta praza, momento a partir do cal esta lista
deixaría de ter vixencia.”
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JOSE RAMÓN MAGAN RIVERA (1 para 1)
Concelleiro
Data de Sinatura: 29/09/2020
HASH: b97408860f4669101600024e46f3768a

ANUNCIO

EXCMO. CONCELLO DE TUI

3.-Seguindo o disposto no punto 11 das bases da convocatoria:
“Cando sexa necesario utilizar a listaxe de reserva e proceder aos correspondentes chamamentos ofertarase ao
primeiro da lista que estea pendente de chamar, enviándolle un burofax e dándolle un prazo de 48 horas para que
acepte ou renuncie ao ofertado, así mesmo tentarase comunicar por telefono coa finalidade de acurtar os prazos.
Se non recollese o burofax equivalerá á renuncia ao ofertado e procederase a chamar ao seguinte da lista.
Cando se produza o cesamento dun integrante da lista, este reincorporarase ao posto da lista que lle corresponda
por puntuación.”

4.-De cara a posibles chamamentos e de acordo ao disposto na punto 10 e 11 das bases da
convocatoria que regula o seu funcionamento, a listaxe de reserva queda conformada polas seguintes
persoas e na orde de maior a menor puntuación:
Apelidos e Nome
Troncoso Fuentes Brais

DNI
**5852***

Total proceso
4,00

Por todo isto, esta concellaría delegada de Persoal (resolución de delegación 24.06.2019 nº 2019-0720)
RESOLVE:
1.- Aprobar a constitución da listaxe de reserva para a contratación laboral temporal a tempo parcial
dun/dunha profesor/a de óboe para impartir ensinanzas musicais no Conservatorio e/ou Escola de
Música de Tui.
2. Expoñer o público esta Resolución, para xeral coñecemento.

Mándao e asínao o sr. Concelleiro de Persoal, José Ramón Magán Rivera.
Documento asinado dixitalmente á marxe.
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3. Dar traslado da presente resolución o Pleno na primeira sesión que se celebre.

