
 

 
 
 
 

Decreto da Concellaría de Economía e Facenda, Persoal, Contratación 

e Modernización da Administración Local. 

Santiago de Compostela, 1 de xuño de 2020 

 

ANTECEDENTES 

 

O 13 de maio de 2019 a concelleira competente en materia de Persoal ditou un 
decreto aprobando as bases específicas da convocatoria para a provisión, polo 
sistema de concurso de méritos, dos postos de traballo das Xefaturas de 
Negociado de Rexistro e Certificacións, Información, Asesoría Xurídica, Inspección 
(Tesouraría), Pagos e Ingresos (Tesouraría), Obras (Tramitación de licenzas) e 
Deportes. 

A convocatoria e as bases reguladoras do procedemento de provisión publicáronse 
no BOP nº 100, do 29 de maio de 2019.  

Tramitado o procedemento, vista a proposta da comisión de valoración 
correspondente á súa sesión de 28 de maio de 2020, e en base ao informe-
proposta da Dirección de Área de Réxime Interior da mesma data,  ao abeiro das 
facultades que me confire o artigo 127 h) da Lei 7/1985, do 2 de abril, reguladora 
das bases de réxime local, segundo modificación operada pola Lei 57/2003, do 16 
decembro, delegadas por Decreto da Alcaldía do 17 de xuño de 2019, e pola Xunta 
de Goberno Local en sesión celebrada o 24 de xuño de 2019, 
 
 
RESOLVO: 

Nomear para os postos de traballo de  Xefatura de Negociado do Concello de 
Santiago de Compostela que a seguir se indican, ás persoas funcionarias 
relacionadas a continuación, de acordo coa puntuación obtida logo da valoración 
dos méritos aportados, e a orde de prelación indicada nas solicitudes de 
participación no concurso: 

 

 

 



 

Apelidos e nome Posto e destino adxudicado Código de posto 

CADILLA PIÑEIRO, JOSÉ 
RAMÓN 

Xefatura Negociado de 
Información 

1432F1420 

CASTELO SÁNCHEZ, 
DELIA 

Xefatura Negociado de Pagos e 
Ingresos 

2110F1420 

CODESIDO FUCIÑOS, Mª 
DEL CARMEN 

Xefatura Negociado de Rexistro e 
Certificacións 

1431F1420 

DEL RÍO MARTÍNEZ, 
ALEJANDRA 

Xefatura Negociado de Inspección 2125F1420 

ESTÉVEZ TEMIÑO, Mª 
SOLEDAD 

Xefatura Negociado de Asesoría 
Xurídica 

1450F1420 

NEIRO NIMO, LUZ Xefatura Negociado de Deportes 6500F1420 

RELLO FERNÁNDEZ, ANA Xefatura Negociado de Obras  4210F1420 

 

 

De conformidade co que establece a base 8 das que rexen a convocatoria, a 
toma de posesión do posto en cada caso adxudicado deberá efectuarse no prazo 
de tres días hábiles a contar dende o día seguinte ao de cesamento ou cambio 
de situación administrativa que en cada caso corresponda, que deberá 
efectuarse dentro dos tres días hábiles seguintes á publicación da resolución 
definitiva do proceso no Diario Oficial de Galicia. 

 

 

A concelleira-delegada de Persoal, 

 

 

Marta Abal Rodríguez 


		2020-06-03T08:31:44+0200
	MARTA ABAL RODRÍGUEZ - 44480125B




