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

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

 VIERNES, 16 DE DICIEMBRE DE 2022 | BOP NÚMERO 237 VENRES, 16 DE DECEMBRO DE 2022

Página 1 / 1

Nú
m

er
o 

de
 a

nu
nc

io
 2

02
2/

78
57

ADMINISTRACIÓN LOCAL
MUNICIPAL
CULLEREDO
Persoal e Organización

Nomeamento funcionaria interina auxiliar administrativa do Concello de Culleredo

ANUNCIO:

Nomeamento auxiliar administrativa funcionaria interina do Concello de Culleredo.

Por resolución da concelleira delegada de Seguridade cidadá e Persoal número 1914 do dia 24 de outubro de 2022, 
resolveuse o seguinte:

“Nomear a dona Victoria Eugenia Saavedra Otero, con documento nacional de identidade ***6974**, funcionaria 
interina ata a incorporación do titular do posto don E.M.D., ou no seu caso, ata que se cubra definitivamente ou se amortice 
o posto de traballo (código RPT CE.1.4.01).”

Contra a presente resolución, que pon fin á vía administrativa poderá interpoñerse recurso potestativo de reposición 
ante a Alcaldía-Presidencia, no prazo dun mes a contar desde o día seguinte ao da notificación do presente acto, ao abeiro 
do establecido no artigo 124.1 da Lei 39/2015, de 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administra-
cións públicas; ou ben, directamente, recurso contencioso-administrativo ante o Xulgado do Contencioso-Administrativo de 
A Coruña que corresponda, no prazo de dous meses, desde o día seguinte ao da recepción da presente notificación, de 
acordo co establecido nos artigos 8.1 e 46.1 da Lei 29/1998, de 13 de xullo.

Non poderá interpoñerse recurso contencioso-administrativo, se se interpuxera o potestativo de reposición, en tanto 
non se resolva expresamente ou se produza a desestimación presunta do mesmo polo transcurso do prazo dun mes desde 
a súa interposición, de acordo co establecido no artigo 124 da Lei 39/2015, de 1 de outubro.

Neste caso, o prazo para a interposición do recurso contencioso-administrativo será de dous meses desde a resolución 
expresa do recurso, a contar desde o día seguinte ao da notificación do mesmo; ou ben, seis meses, a contar desde o 
día seguinte en que deba entenderse desestimado por silencio administrativo o citado recurso potestativo de reposición.

En todo caso, poderá interpoñer calquera outro recurso que estime conveniente para a defensa dos seus intereses.

Culleredo, a 12 de decembro de 2022

A concelleira delegada de Seguridade cidadá e Persoal

Marta María Figueroa Fuentes

P.D.(Resolución do 13.07.2020, núm.114 BOP 23.07.2020)
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