
BOP
BOLETÍN OFICIAL DA PROVINCIA DA CORUÑA BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE A CORUÑA

www.dacoruna.gal D.L.: C-1-1958

 LUNES, 22 DE AGOSTO DE 2022 | BOP NÚMERO 158 LUNS, 22 DE AGOSTO DE 2022

Página 1 / 1

Nú
m

er
o 

de
 a

nu
nc

io
 2

02
2/

51
25

ADMINISTRACIÓN LOCAL
MUNICIPAL
VIMIANZO

Aprobación da bolsa de emprego de capataces e peóns especialistas para traballos medioambientais no Concello de Vimianzo

Por Resolución de Alcaldía núm. 986/2022 de data 17/08/2022 aprobouse a seguinte bolsa de emprego de ca-
pataces e peóns especialistas para traballos medioambientais no Concello de Vimianzo, funcionarios interinos, grupo E 
(Exp.2022/E001/000057):

1) Posto de peón especialista

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 

EXPTE APELIDOS NOME DNI TOTAL

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

Esta bolsa de emprego terá unha validez de tres anos, contados a partir do día seguinte ao da súa publicación no Tabo-
leiro de Anuncios da Sede do Concello de Vimianzo, ou ata que se convoque un novo procedemento para a súa elaboración. 

RECURSOS: Contra a presente resolución, que pon fin á vía administrativa, pódese interpor alternativamente recurso de 
reposición potestativo, no prazo dun mes perante o mesmo órgano que ditou o acto, ou recurso contencioso-administrativo, 
perante o Xulgado do Contencioso Administrativo da Coruña ou daquel no que teña o seu domicilio o recorrente, á súa 
elección, no prazo de dous meses, a partir do día seguinte a aquel no que teña lugar a notificación (mediante o anuncio, se-
gundo a base 9ª). Se se optara por interpor o recurso de reposición potestativo non se poderá interpor recurso contencioso 
administrativo ata que aquel sexa resolto expresamente ou se produza a súa desestimación por silencio. 

Vimianzo, 17 de agosto de 2022

A Alcaldesa

Mónica Rodríguez Ordóñez
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