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Administración Local
Municipal
Irixoa
Selección e nomeamento traballadora social interina
NOMEAMENTO NA SELECCIÓN DE FUNCIONARIA INTERINA TRABALLADORA SOCIAL: ADELAIDA F. ABAD ISLA
Concluído o proceso selectivo para a selección e posterior nomeamento dunha funcionaria interina coa categoría de títulos medios (traballadora social), e a formación de una bolsa de traballo para posteriores nomeamentos como funcionarios
interinos, coa finalidade de cubrir tanto vacantes como substitucións transitorias dos seus titulares u outras necesidades
temporais, resolveuse nesta data o nomeamento interino de ADELAIDA F. ABAD ISLA como funcionaria interina pertencente
á Escala de Administración Especial, Subescala Técnicos Medios (traballadora social).
Tamén se resolveu a formación da seguinte bolsa de traballo para posteriores nomeamentos como funcionarios interinos, coa finalidade de cubrir tanto vacantes como substitucións transitorias dos seus titulares ou outras necesidades
temporais (ordenada por orde de puntuación):
APELIDOS E NOME

PUNTUACIÓN TOTAL

1

Gutiérrez Álvarez, María José

11,90

2

Pérez Tenreiro, Ana

10,80

3

Louro Ramón, Berta

10,45

4

González Pérez, Lucía

9,90

5

Pazos Franqueira, María Dolores

9,50

6

Filgueira Álvarez, Beatriz

9,05

7

Cabaleiro Rodríguez, Lara

8,90

8

Pardo Guillán, Aranzazu

8,10

9

Fernández Pérez, Adriana

8,00

10

Fernández Villaverde, Ana María

7,50

11

Martínez Morato, Jorge

7,30

12

Blanco Vázquez, Belén

7,30

RÉXIME DE RECURSOS.O que se pon no coñecemento xeral e aos efectos oportunos, en cumprimento do art. 40 da Lei 39/2015, de 1 de
outubro, do Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas, indicando que contra esta resolución, que é
definitiva en vía administrativa, cabe interpoñer recurso de REPOSICIÓN POTESTATIVO no prazo de 1 MES diante do órgano
que o ditou; tamén se poderá interpoñer, de forma non simultánea co anterior, o recurso CONTENCIOSO - ADMINISTRATIVO
diante do Xulgado do Contencioso-Administrativo da Coruña, no prazo de 2 MESES, contados a partir do día seguinte da
recepción da presente notificación (ou no seu caso da notificación da resolución do recurso de reposición potestativo), na
forma prevista no art. 45 e seguintes da Lei 29/98, de 13 de xullo, Reguladora da Xurisdición Contencioso-Administrativa;
se a opción fora polo recurso de reposición e este non fora resolto e notificado expresamente no prazo de 1 mes, o prazo
de interposición do recurso contencioso-administrativo sería de 6 meses. Resolto tal recurso, de forma expresa ou presunta
no prazo de 1 mes, poderá interpoñerse o recurso contencioso-administrativo na forma descrita anteriormente.
Todo elo sen prexuízo de que se poida exercitar, no seu caso, calquera outro recurso que se estime procedente.
Irixoa, 13 de setembro de 2018
O secretario-interventor-tesoureiro
Alejandro Alonso Figueroa
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