
ACTA 

 

 En Arzúa, a 1 de agosto de 2016. 

 

 Sendo as 10:20 horas, reúnense no Salón de Comisións da Casa 

do Concello de Arzúa, os membros integantes do Tribunal Cualificador, 

que valorará a proba teórica de que consta a oposición convocada para 

poder levar a cabo a contratación laboral temporal a xornada parcial, 

durante o curso lectivo 2016-2017, de oito profesores de música, para 

desenvolver o posto de traballo de profesor do Conservatorio profesional 

de Música e na Escola Municipal de Música de Arzúa (ubicado na Casa 

Cultura), nas segunites especialidades: guitarra, percusión, piano, 

tuba/trombón, trompa/trompeta, contrabaixo/violonchelo, violín/viola 

e saxofón; cuxa proba consistirá na exposición e explicación da unidade 

didáctica presentada por cada un dos aspirantes que compareceron a 

realizar este exercicio, ao que se refire a Base Sexta apartao 2 nº1, das 

aprobadas pola Xunta de Goberno Local, na sesión celebrada o día 16 

de junio de 2016. 

 Asisten a dito acto os seguintes membros do Tribunal 

Cualificador: 

 Presidente: D. Braulio Cao Ledo, integrante da Banda municipal 

de Santiago na especialidade de clarinete. 

 Vogais:  

- Don Iago Laríño Rodal, profesor de frauta traveseira no 

Conservatorio profesional de música de Pontevedra. 

- Doña Elena Tenreiro Arcos, profesora de violín no Conservatorio 

profesional de música de As Pontes. 

- Doña María Paz Pita Vázquez, profesora de composición no 

Conservatorio superior de música de A Coruña. 

 Secretario: Juan Colmenares López-Soldado, secretario do 

Concello de Arzúa. 

E visto que existe o quórum suficiente para a válida constitución do 

Tribunal Cualificador, -de conformidad e co disposto no artigo 26 

nº1, da Lei 30/1992, de 26 de novembro, de Réxime Xurídico das 

Administracións Común-; o presidente procedeu a declarar 

constituído dito Tribunal, dispoñendo seguidamente que se ía 

proceder a comprobar a elaboración das unidades didácticas 

presentadas polos aspirantes admitidos neste proceso de selección. 



 Coñecido por todos os aspirantes que compareceron a realizar 

este primeiro exercicio da oposición:  

a) Que a orde que se ía a seguir, para que os aspirantes expuxeran e 

explicaran as súas unidades didácticas, durante un tempo de 

quince minutos, sería o mesmo que o de presentación das súas 

instancias no Rexistro Xeral do Concello (solicitando tomar parte 

neste proceso de selección), cuxa orde é a que figura detallada na 

resolución do alcalde polo que se aprobou a lista definitiva de 

aspirantes admitidos e excluídos neste proceso de selección, que 

foi publicada no Taboleiro de Anuncios da Casa do Concello o día 

27 de xullo de 2016 e na páxina web do Concello ese mesmo día. 

b) Que, unha vez realizada a exposición e explicación de cada 

unidade didáctica, o Tribunal Cualificador poderá formular 

preguntas de carácter técnico aos aspirantes sobre a unidade 

didáctica exposta, conforme se indica na Base Sexta nº2 apartado 

1 das que rexen o proceso de selección. 

Deseguido, chamouse pola orde indicada aos aspirantes que se 

atopaban esperando no Salón de Plenos, para que realizaran 

sucesivamente a exposición das unidades didácticas que 

presentaran xunto coas súas instancias solicitando ser admitidos 

neste proceso de selección. E deste xeito, sucesivamente foise 

chamando aos aspirantes, a partires das 10:30 horas, empezando 

pola aspirante nº 2 Loida Díaz Marra, posto que o aspirante nº1 

Diego Manuel González Mato, non compareceu a realizar este 

exercicio; chegando ata o chamamento do aspirante nº 17 Moisés 

Gestal Rey; posto que trala exposición por este aspirante da súa 

unidade didáctica , sendo as 14:40 horas, acordouse interromper 

esta sesión para ir a comer. Despois de comunicar aos restantes 

aspirantes, que se atopaban esperando fóra do Salón de Comisións 

que se reanudaría a sesión a partires das 16:30 

 Sendo as 16:40 horas reanúdase a realización dos exercicios, 

neste caso no Salón de Plenos, chamando sucesivamente aos 

aspirantes que foran convocados para realizar a exposición das súas 

unidades didácticas rematando coa aspirante dona Sara Moreno 

Hermida (non comparecendo os aspirantes don Pablo Fernández 

Guzmán e Marcos Claudio Balado Seoane). 

Facendo constar que tampouco compareceron a realizar as 

exposicións das súas unidades didácticas os aspirantes: Diego 

Manuel González Mato, Angela Neto Domingues, Adrián Cotado 

Rodríguez, Anne Tooming Tooming; aos cales corresponderíalles 



realizar as exposicións das súas unidades didácticas durante a 

mañá do día de hoxe. 

 Rematadas as exposicións da tarde, os membros do Tribunal 

Cualificador procederon a ordenar e contrastar as anotacións que 

sucesivamente foron tomando durante as exposicións que realizou 

cada aspirante dende que comezou o desenvolvemento deste 

exercicio ás 10:30 horas do día de hoxe. 

 Efectuado o cal, outorgáronse as puntuacións que deseguido se 

indican:  

Nº NOME E 

APELIDOS 

DNI/NIE ESPECI. PUNTUACIÓN 

 

1 

Diego Manuel 

González Mato 

53173248P Trompa/ 

trompeta 

No 

presentado 

2  Loida Díaz 

Marra 

36128878H Violín/viola 2+2=4 

 

3 

José Manuel 

Canosa 
Carballo 

79324342X Contrabaixo 

Violonchelo 

3+3=6 

4 Carla Fontán 
Costas 

53187400S Violín/viola 3.5+3.5=7 

 
5 

Ángeles Neto 
Domingues 

13377815X 
X9077098X 

Violín/viola No 
presentada 

 

6 

Rubén 

González 
Castro 

44846610Z Tuba/trombón 4+3.5=7.5 

 
7 

Adrián Cotado 
Rodríguez 

76732650G Saxofón No 
presentado 

 
8 

Javier 
Comesaña 
Dávila 

53189436G Saxofón 2+3=5 

9 Iván 
Fernández 

Soto 

53180212A Piano 4.5+5=9.5 

 

10 

Anne Tooming 

Tooming 

46292025U Piano No 

presentada 

11 Rubén Costa 

Paz 

35461236C Tuba/trombón 2.5+2.5=5 

 

12 

Elena Gómez 

Ladrón de 
Guevara 

78909892C Violín/viola 3.5+4=7.5 

 
13 

David 
González 
Casanovas 

44455691A Piano 2+3=5 

14 Germán Agullo 
Albors 

74006784Y Percusión 4+4=8 



 
15 

Santiago 
Gómez 
Fuentes 

44088761S Trompa/trompeta 4+3.5=7.5 

16 Marta Pardo 
Gesto 

76579444R Percusión 3+2.5=5.5 

17 Moisés Gestal 
Rey 

53160138P Violín/viola 2.5+1.5=4 

 
18 

Francisco 
Javier Loureiro 

Buján 

33252451U Guitarra 2.5+2.5=5 

 
19 

Pablo 
Fernández 

Guzmán 

45873377S Trompa No 
presentado 

20 Jorge García 

Rojo 

47378803E Saxofón 3+3.5=6.5 

21 Lucía Camiños 

Blanco 

47436279K Violín/viola 1.5+3=4.5 

 

22 

Marcos 

Claudio Balado 
Seonae 

32821446D Violín/viola No 

presentado 

23 Sara Varela 
Prados 

32712306G Guitarra 3.5+3=6.5 

24 Sara Moreno 
Hermida 

34635555Q Piano 1+2=3 

 

Tras considerar oportuno repasar as puntuacións outorgadas a cada 

aspirante, comprobando de novo as anotacións que apuntara cada 

membro do Tribunal Cualificador; adoptáronse –por unanimidade 

dos catro membros con dereito a voto- os seguintes acordos: 

Primeiro.- Ratificar as puntuacións que quedaron indicadas, para 

cada un dos dezaoito aspirantes presentados, e publicar no Taboleiro 

de Edictos da Casa do Concello, como na páxina web, unha copia da 

acta estendida desta reunión, para que os interesados poidan 

coñecer cales foron as puntuacións obtidas neste primeiro exercicio, 

de carácter teórico, da oposición convocada. 

Segundo.- Facer saber que a Base 6ª nº2 punto 1 das que rexen a 

oposición, establece que o aspirante que non obtivese unha 

puntuación mínima, de 5 puntos, nesta proba teórica quedaría 

eliminado; polo que, en consecuencia coas puntuacións outorgadas a 

cada aspirante quedaron eliminados os seguintes aspirantes:  

a) Por non compareceren a realizar este exercicio: Diego Manuel 

González Mato, Ángeles Neto Domíngues, Adrián Cotado 



Rodríguez, Anne Tooming Tooming, Pablo Fernández Guzmán e 

Marcos Claudio Balado Seoane. 

b) Por obter unha puntuación mínima á esixida ( 5 puntos ) para 

superar esta proba: Loida Díaz Marra, Moisés Gestal Rey, Sara 

Moreno Hermida e Lucía Camiños Blanco. 

Terceiro.- Convocar aos catorce aspirantes que superaron o 

exercicio teórico, para que comparezan a realizar o exercicio práctico 

da oposición o vindeiro día 5 de agosto (venres) ás 10:00 horas no 

salón de actos da Casa da Cultura do Concello de Arzúa, que tamén 

forma parte  do Conservatorio profesional e a Escola de música de 

Arzúa, sito na rúa Santiago, nº60 de Arzúa; cuxo exercicio consistirá 

na interpretación dunha obra musical de libre elección, seguido para 

iso a orde alfabética de apelidos dos aspirantes, que sería o seguinte: 

Apelidos e nome 

1. Germán Agulló Albors 

2. Jose Manuel Canosa Carballo 

3. Javier Comesaña Davila 

4. Ruben Costa Paz 

5. Ivan Fernandez Soto 

6. Carla Fontan Costas 

7. Jorge Garcia Rojo 

8. Santiago Gomez Fuentes 

9. Elena Gomez Ladron de Guevara 

10. David Gonzalez Casasnovas 

11. Ruben Gonzalez Castro 

12. Francisco Javier Loureiro Bujan 

13. Marta Prado Gesto 

14. Sara Varela Prados 

 

Cuarto.- Facer saber aos aspirantes que comparezan a realizar este 

exercicio práctico: 

a) Que a duración máxima da interpretación a realizar ese exercicio 

práctico será de cinco minutos. 

b) Que para realizar esa interpretación seguírase a orde alfabética 

do primeiro apelido dos aspirantes que superaran a proba teórica. 

c) Que deberán entregar ao Tribunal Cualificador unha fotocopia da 

partitura no momento anterior a súa interpretación. 

d) Que dito exercicio será valorado cunha puntuación máxima de 5 

puntos, sendo necesario obter unha puntuación mínima de 2’5 

puntos para non quedar eliminado. 

 



Co cal douse por rematado o acto ás 8:45 do indicado día, estendéndose 

a presente acta, para ser subscrita polos membros do Tribunal 

Cualificador e para constancia. De todo o cal dou fe. 

 

  


