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Resolución
XESTIÓN DE PERSOAL

EXPEDIENTE: 2021/00031962G
PROCEDEMENTO: Concurso ordinario o específico

 Con data do 23 de xuño de 2021 esta concellaría dita resolución pola que se aproba a 
lista provisional de admitidos e excluídos no procedemento do concurso específico 
para a provisión dunha praza/posto de letrado/a na Asesoría Xurídica do Concello de 
Santiago de Compostela, correspondente a oferta de emprego do Concello do ano 
2020.

No prazo de 5 días hábiles conferido para a presentación de alegacións, que rematou 
o día 30 de xuño de 2021, non se presentou ningunha.

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:
 
 
a) Aprobar a lista definitiva de persoas admitidas e excluídas 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

b) Nomear a Comisión de Valoración á que se refire a base quinta das que rexen 
a convocatoria, composta polos seguintes membros:

 Presidente: Jaime Tienza Fernández
       Suplente: Ana Mª González Verdejo
 Vogais:
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1)   Mª Luisa Prego de Oliver López
       Suplente: Mª Pilar Rubín Paz
2)   Jesús  Rodríguez Castro
      Suplente: Ana Gago Fernández

3 )  Teresa Furelos Toral
       Suplente: María Moreno Berguer

  Secretaria:  Mª Paz Filloy Mato
               Suplente: Amalia Seoane Otero

c)   Convocar á  Comisión de Valoración para a súa constitución,  o mércores día 21  
de xullo de 2021,  ás 12:00 horas, nas dependencias da Asesoría Xurídica  Municipal. 
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