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ANUNCIO

ASUNTO: RESOLUCIÓN DE ALEGACIÓNS E PROPOSTA DE BOLSA DE EMPREGO
PARA A ACALDIA

1) Solicitudes presentadas dentro de prazo

Dentro do prazo outorgado na base novena, de cinco días hábiles contados a partir da
publicación do anuncio das notas, presentáronse as seguintes solicitudes:

1)  Juan Carlos  Trillo  Caamaño solicitou,  con data  do  04/08/2022,  copia  do  exame,  e
remitíuselle por correo electrónico o día 10/08/2022.
2) Sergio Castiñeira Vilariño solicitou, con data do 04/08/2022, copia do exame das dúas
categorías e autoriza á súa nai, Isabel Vilariño López, para recollelo. Tamén pide que se
faga público o prazo de reclamacións. Esta non se presentou e remitíuselle por correo
electrónico o día 10/08/2022.
3) Pablo Castiñeira Vilariño solicitou copia do exame e que se faga público o prazo de
reclamacións. Remitíuselle por correo electrónico o día 10/08/2022.

O tribunal ten en conta que o prazo de de reclamacións consta claramente nas bases da
convocatoria, publicadas no taboleiro da sede e na casa do concello, concretamente na
base novena:

Novena.- Constitución da bolsa de emprego. 
Unha vez rematada a cualificación dos/as aspirantes, o tribunal publicará a listaxe
de persoas aprobadas por  orde de puntuación,  de maior  a  menor,  e  elevará  a
devandita  relación  á  Alcaldía  para  os  efectos  de  tramitación  de  nomeamentos.
Outorgarase un prazo de cinco días hábiles para presentar alegacións e, se se
producen alteracións, elaborarase unha nova proposta para a Alcaldía 
Enlace ás bases:
https://sede.vimianzo.gal/opencms/export/sites/vimianzo/recursos/downloads/Tablon
/2022/ANUNCIO_PROG_20220718113000110_ANEXO_1659529801-0.pdf

Ademais,  no  modelo normalizado de solicitude que presentan os  candidatos consta  a
manifestación:

Que teño coñecemento da publicación das bases para o proceso selectivo que
figura no encabezado e que as acepto.

Por  outra  banda,  durante  a  realización  das  probas  resolvéronse  as  dúbidas  que  as
persoas  aspirantes  presentaron.  Ningunha  das  persoas  aspirantes  solicitou  copia  das
probas, que estaban dispoñibles en galego e castelán.

2) Alegacións presentadas fora de prazo
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O candidato Pablo Castiñeira  Vilariño presentou alegacións aos exames de capataz e
peón con data do 12/08/2022 e o tribunal non as ten en consideración por estar fora de
prazo,  tendo  en  conta  que  no  escrito  presentado  anteriormente  e  dentro  do  prazo
outorgado segundo a base 9ª non solicitaba revisión das notas.

3) Proposta para a Alcaldía

Os  presentes,  por  unanimidade,  propoñen  a  seguinte  bolsa  de  capataces  e  peóns
especialistas para traballos medioambientais no Concello de Vimianzo:

1) Posto de peón para traballos medioambientais

EXPTE APELIDOS NOME DNI TOTAL

1 2022/E002/000038 TRILLO CAAMAÑO JUAN CARLOS ***3070** 54,10

2 2022/E002/000035 FERREIRO AMIGO DARIO ***3492** 47,15

3 2022/E002/000040 CASTIÑEIRA VILARIÑO PABLO ***7937** 45,35

4 2022/E002/000039 CASTIÑEIRA VILARIÑO SERGIO ***1240** 45,32

5 2022/E002/000034 LÓPEZ POSE ADRIÁN ***2437** 45,00

2) Posto de capataz para traballos medioambientais

EXPTE APELIDOS NOME DNI TOTAL

1 2022/E002/000034 LÓPEZ POSE ADRIÁN ***2437** 35,00

Vimianzo, 12/08/2022

O TRIBUNAL

Praza do Concello, nº 6
15129 – Vimianzo (A Coruña)

Tel. 981716001
Fax 981716650

correo@vimianzo.gal
www.vimianzo.gal


		2022-08-12T14:27:51+0200
	ROSA MARÍA SÁNCHEZ MARTÍNEZ - 52434216N




