
Mediante Resolución de Alcaldía nº 562/2012 do 17 de agosto, aprobáronse as 
bases de selección para a contratación laboral temporal, na modalidade de “obra 
ou servicio determinado”, dunha praza de persoal de apoio (auxiliar administrativo) 
na organización do curso de “operador/a de maquinaria de arranque e transporte 
en explotacións mineiras de exterior” incluido no plan AFD. 
 Transcorrido o prazo de 5 días naturais para a presentación de instancias 
mediante resolución de Alcaldía nº 580/2012 do 27 de agosto, aprobouse a lista 
provisional e definitiva de admitidos e excluidos no citado procedemento de 
selección.  
 Reunido  o tribunal  calificador do procedemento selectivo o día 29 de 
agosto de 2012, e tal e como aparece reflitido na acta que asinan os membros do 
tribunal   e á vista da puntuación obtida, o tribunal de selección por unanimidade 
dos seus membros que teñen dereito a voto, decidiu propoñer ao Sr. Alcalde 
adxudicar  a praza de persoal de apoio a Dª. Ana Pastora Recarey Lema con D.N.I 
nº 46.919.773-A. 
En virtude da competencia que me atribúe o artigo 21.1.g) e h) da Lei 7/1985, de 2 
de abril, Reguladora de Bases de Réxime Local, RESOLVO: 
PRIMEIRO: Adxudicar a praza de persoal de apoio (auxiliar administrativo) a Dª. 
Ana Pastora Recarey Lema con D.N.I nº 46.919.773-A. 
SEGUNDO: Ordear pola orde que a continuación se especifíca aos aspirantes non 
seleccionados a efectos de constituir a bolsa de reserva á que fai referencia a 
cláusula novena das bases reguladoras: 
1º García Reyes, María Josefa    52.430.662-T 
2º Pose García, Paloma María    79.332.236-S 
3º Martínez Varela, Estefanía    79.324.858-C 
4º Mato Souto,Leticia     47.378.244-S 
 
TERCEIRO: Proceder a expoñer no taboleiro de anuncios do Concello a presente 
resolución, e estracto da mesma na web do Concello (www.concello-cabana.com) 
de conformidade co previsto nas bases aprobadas por Resolución da Alcaldía 
562/2012 do 17 de agosto. 
 
CUARTO: Ó considerarse un acto de trámite cualificado, si se desexa impugnar a 
presente resolución, procede interpoñer recurso contencionso - administrativo ante 
o xulgado no prazo de dous meses a contar a partir do día da súa notificación ou 
publicación. 
 
Alternativamente, e de xeito potestativo, se pode interpoñer recurso de reposición 
ante o mesmo órgano que dictou a presente resolución, no prazo dun mes a 
contar a partir da súa notificación ou publicación 
 
 
 
  
 


