
RESOLUCION DA ALCALDIA

Vistas as Bases Xerais e Especificas que rexerán o procedemento  selectivo, mediante o sistema

de concurso - oposición  libre,  para a elaboración de listaxes de aspirantes a prestar servizos

como  DIPLOMADOS/AS  EN  TRABALLO  SOCIAL,  para  atender  ás  necesidades  de

substitucións do persoal permanente, mentres se considere necesario, urxente e prioritaria a súa

cobertura transitoria ou non se reincorporen os titulares; e se leven adiante todas as actuacións

necesarias  para  o  desenvolvemento  do  dito  procedemento  selectivo,  aprobadas  ao  efecto  e

publicadas  no BOP de Lugo núm 92 de data 23-04-2018.

Unha vez rematado o prazo de presentación das instancias, RESOLVO:

Primeiro.- APROBAR  a  lista  provisional  de  admitidos/as  que  se  relaciona  a
continuación:

Apelidos Nome Admitido/a
CHAOS NUÑEZ BEATRIZ SI
CABANA GONZALEZ OSCAR SI
LOPEZ RODRIGUEZ CRISTINA SI
MARTINEZ NEIRA ANA MARIA SI
SAAVEDRA PINO DAVID SI
EYRE MARIÑA CRISTINA SI
ALONSO CARNICERO ALEXANDRE SI
OTERO VAAMONDE MARIA JOSE SI
LAMAS TEIJEIRO ALBA SI
SANMARTIN ROMERO MARIA GLORIA SI
MARTINEZ NEIRA ANA MARIA SI
SANCHEZ RODRIGUEZ ESTELA SI
MARTINEZ MORATO JORGE SI
LAZARE VILA DANIEL SI
DARRIBA RODRIGUEZ AITOR SI
CORRAL MOREIRA MARTA SI
DOVAL ALVAREZ NATALIA SI

Segundo.- PUBLICAR  a  lista  provisional  no  taboleiro  de  edictos  do  
concello  asi  como na páxina web oficial  (www.concellodeportomarin.es)  outorgando un prazo
máximo de dous días naturais, contados a partir do día seguinte da resolución que aprobe a lista
provisional  no Taboleiro de anuncios,  para que os excluidos/as impugnen o que consideren
oportuno.

De  non  existir  alegacións  á  lista  provisional,  ou  se  os  seus  fundamentos  non  foran
suficientes para a súa consideración, entenderase definitiva sen necesidade de nova publicación.

Contra o referido acordo que pon fin a via administrativa, poderase interpoñer, directamente, o recurso Contencioso-administrativo, ante
o Xulgado do Contencioso Administrativo ou a sala do Contencioso-administrativo, con arreglo ó disposto nos 8 e 10 da Lei 28/1998, de
13 de xullo, reguladora da Xurisdición Contencioso-Administrativa perante o prazo de dous meses, contados a partires do día seguinte o
da notificación do presente escrito. Igualmente e con carácter potestativo,  poderá interponer,  ante o mesmo organo que ditou este
acordo, recurso de reposición no prazo de un mes, contado a partires do día seguinte o da referida notificación, sen poder simultanear
ambos, conforme o disposto nos artigos 123 e 124 da Lei 39/2015,  de 1 de outubro,  de Procedemento Administrativo Común das
Administrtacións Públicas, advertindolle que tamén poderá utilizar calquera outro recurso que estime pertinente e/ou exercer as accións
que procedan ante a xurisdición competente.

O manda e asina o Sr. Alcalde en Portomarin.

Asinado electrónicamente a marxe do documento.


