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ANUNCIO DA COMISIÓN DE VALORACIÓN DO CONCURSO ESPECÍFICO 

PARA A COBERTURA DUN POSTO DE LETRADO NA ASESORÍA 

XURÍDICA DO CONCELLO DE SANTIAGO DE COMPOSTELA  

 

 

A comisión de valoración do concurso específico para a cobertura dun posto 

de letrado na Asesoría Xurídica do concello de Santiago de Compostela, en 

sesión celebrada o 4/08/2021, acordou: 

 

1. Rexeitar parcialmente as alegacións presentadas por Juan Esteban 

Méndez Leiva en escrito do 29/07/2021 polos seguintes motivos: 

▪ O prazo que acordou conceder esta Comisión non é un prazo 

de emenda derivado dun requirimento por defectos na 

documentación presentada, senón un prazo para aportar a 

memoria necesaria para avaliar a segunda fase do concurso. 

▪ O apartado 3.3 das bases (BOP de 12.05.2021) dispón que a 

solicitude «...deberá ir acompañada dun “curriculum vitae” no 

que se xustifique, mediante certificación ou copia compulsada, 

os méritos que se aleguen», e a memoria non ten por obxecto 

acreditar estes méritos curriculares senón os coñecementos, 

capacidades e aptitudes propios do posto de Letrado (art. 91.5 

da Lei 2/2015, do 29 de abril, do emprego público de Galicia). 

▪ A solución adoptada pola Comisión, na súa función 

interpretativa das bases do proceso de provisión, é a máis 

respectuosa cos principios de libre concorrencia e igualdade 

dos aspirantes. 

A comisión acepta a memoria achegada co escrito de alegacións no prazo 

concedido.  

 

2. Publicar no taboleiro de edictos e na web municipal as puntuacións obtidas 

polos aspirantes a un posto de traballo de letrado  (anuncio das bases da 

convocatoria publicado no BOP do 12/05/2021):  
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PUNTUACIÓNS DA PRIMEIRA FASE 

Aspirante Grao 

persoal 

Traballo 

desenvolvido 

Formación Doutoramento Antigüidade total 

Iñaki Bilbao 

Castro 

13 8 20 0 30 71 

Berta Rosón 

López 

13 0 20 0 30 63 

Juan Esteban 

Méndez Leiva 

13 0 20 0 30 63 

 

PUNTUACIÓNS DA SEGUNDA FASE: 

Aspirante Puntuación memoria 

Iñaki Bilbao Castro 20 

Berta Rosón López 15 

Juan Esteban Méndez Leiva 10 

 

 

PUNTUACIÓNS TOTAIS: 

 

Aspirante Puntuación 1ª fase Puntuación 

memoria 

Puntuación total 

Iñaki Bilbao Castro 71 20 91 

Berta Rosón López 63 15 78 

Juan Esteban 

Méndez Leiva 

63 10 73 
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3. Outorgar un prazo de 5 días hábiles para que presenten perante esta 

comisión de valoración as alegacións que consideren respecto da 

avaliación realizada. 

 

O Presidente da Comisión de Valoración 
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