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Resolución
XESTIÓN DE PERSOAL

EXPEDIENTE: 2021/00028308F
PROCEDEMENTO: Concurso ordinario o específico

 No Boletín Oficial da Provincia  de A Coruña núm. 88 do 12 de maio de 2021, 
publícanse as bases do procedemento do concurso específico para a cobertura dunha 
praza/posto de letrado/a na asesoría xurídica do Concello de Santiago de Compostela,  
incluido na  oferta de emprego do Concello do ano 2020.

O prazo de presentación de solicitudes iniciouse coa publicación da convocatoria no 
Boletín Oficial do Estado núm 124 do 25 de maio de 2021, e rematou o día 16 de xuño 
de 2021.

De conformidade co que dispón a base Cuarta das que rexen a convocatoria, 
rematado o prazo de presentación de solicitudes, a concelleira-delegada de Economía 
e Facenda, Persoal, Contratación e Modernización da Administración Local dictará 
resolución aprobando a lista provisional de admitidos e excluídos, 
  
  
 Tendo en conta as competencias sinaladas na Lei 7/1985, de 2 de abril, reguladora 
das bases do réxime local; os decretos de Alcaldía de 17 e 21 de xuño de 2019 polos 
que se nomean as Concellarías delegadas e o acordo da Xunta de Goberno local de 
24 de xuño de 2019 de delegación de competencias, RESOLVO:
 
 Aproba-la seguinte lista provisional de admitidos e excluidos no procedemento do 
concurso específico, para a provisión dunha praza/posto de letrado/a na asesoría 
xurídica do Concello de Santiago de Compostela:

ADMITIDOS:

BILBAO CASTRO, IÑAKI
MÉNDEZ LEIVA, JUAN ESTEBAN
ROSÓN LÓPEZ, MARÍA BERTA

EXCLUIDOS:

Non consta ningún excluído

Os/as aspirantes que non figuren na relación de admitidos, disporán dun prazo único e 
improrrogable de cinco días hábiles, contados a partir do seguinte ao da publicación 
da presente resolución no Taboleiro de Edictos e web, para emendar o defecto que 
motivou a non inclusión expresa. Quen dentro do prazo sinalado non emende os 
defectos xustificando o seu dereito a ser admitido, será excluído/a do proceso 
selectivo con carácter definitivo.
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Resolución
XESTIÓN DE PERSOAL

Pola súa parte, as persoas aspirantes que detectaran erros na consignación dos seus 
datos persoais poderán manifestalo no prazo sinalado
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