
 

PROPOSTA PARA A PROVISIÓN, POR CONCURSO DE MÉRITOS, DE 
POSTOS DE TRABALLO DE XEFATURA DE NEGOCIADO DO CONCELLO 
DE SANTIAGO DE COMPOSTELA 

INFORME-PROPOSTA 

ANTECEDENTES 

Primeiro.- O 13 de maio de 2019 a concelleira competente en materia 
depPersoal 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.  

Segundo.- A concelleira delegada de Economía e Facenda, Persoal, 
Contratación e Modernización da Administración Local ditou un decreto o 21 de 
xaneiro de 2020 designando aos membros da comisión de valoración do 
concurso. 

Posteriormente, por decreto de data 6 de febreiro de 2020, a mesma concelleira 
delegada resolveu aprobar a listaxe definitiva de aspirantes admitidos ao 
procedemento. 

Terceiro.- Con data 20 de febreiro de 2020 recíbese neste centro directivo o 
expediente completo para a provisión, polo sistema de concurso de méritos, de 
postos de traballo de sete Xefaturas de Negociado do Concello de Santiago de 
Compostela, remitida pola comisión de valoración designada ao efecto. 

A proposta da comisión de valoración, contida na acta da reunión celebrada o 
día 18 de febreiro do ano en curso, limítase a dar cumprimento ao que dispoñen 
as bases específicas de convocatoria, publicadas no Boletín Oficial da Provincia 
da Coruña de data 29 de maio de 2019. 

FUNDAMENTOS DE DEREITO 

Primeiro.- O art. 79.1 do Real decreto lexislativo 5/2015, do 30 de outubro, texto 
refundido da Lei do estatuto básico do empregado público (TREBEP) establece 
que o concurso é o procedemento normal de provisión dos postos de traballo, e 
consistirá na valoración de méritos e capacidades e, no seu caso, aptitudes dos 
candidatos por órganos colexiados de carácter técnico. 



 

A Lei 2/2015, do 29 de abril, do emprego público de Galicia (LEPG) establece no 
seu art. 205.2 que os procedementos de provisión de postos de traballo do 
persoal propio das Entidades Locais se rexen polas bases que aprobe o órgano 
da entidade local que resulte competente de acordo coa lexislación de réxime 
local, a quen lle corresponderá tamén a súa convocatoria. 

Segundo.- O Concello de Santiago de Compostela, no marco do establecido na 
normativa básica e autonómica da función pública, regulou os procedementos 
para a provisión dos postos de traballo reservados ao seu persoal funcionario no 
Regulamento de provisión de postos de traballo do Concello de Santiago de 
Compostela (BOP do 22/06/2006), dispoñendo que o concurso é o sistema 
normal de provisión e detallando a súa tramitación. 

Terceiro.- De acordo co previsto no art. 10 do Regulamento de provisión de 
postos de traballo do Concello de Santiago de Compostela compételle á 
comisión de valoración do concurso efectuar unha proposta de resolución dese 
procedemento “propoñendo  para o posto ao que obtivese a maior puntuación 
total”. 

Unha vez avaliados os méritos das persoas aspirantes no concurso para a 
provisión de postos de traballo de sete Xefaturas de Negociado, púxose de 
manifesto que algúns dos aspirantes acadaron a maior puntuación en máis dun 
posto dos ofertados, polo que resulta preciso determinar a persoa funcionaria á 
que se lle debe adxudicar cada posto.  

O art. 6 do Regulamento de provisión de postos de traballo do Concello de 
Santiago de Compostela dispón que as solicitudes de participación no concurso 
de méritos “en caso de ser varios os postos solicitados, conterán a orde de 
preferencia”.  

En consecuencia, de acordo co previsto no art. 6 citado, ademais da puntuación 
obtida para cada un dos postos, debe atenderse á orde de preferencia 
manifestada polas persoas aspirantes para resolver sobre a súa adxudicación, 
adxudicándolle os postos nos que acadaron a maior puntuación considerando 
as preferencias relacionadas nas súas solicitudes de participación no concurso 
e a puntuación obtida. 

PROPOSTA 

Así pois, tendo en conta a orde de preferencia manifestada por cada unha das 
persoas nas súas solicitudes, así como a puntuación acadada en cada un dos 
postos,  

PROPOÑO ao órgano competente que dite resolución do concurso de méritos 
para a provisión de postos de traballo de sete Xefaturas de Negociado ás 
persoas relacionadas a continuación e nos destinos que se indican: 



 

Apelidos e nome Postos solicitados por orde 
de preferencia 

Puntuación 
por posto  

Posto e destino proposto Código de posto 

CADILLA PIÑEIRO, 
JOSÉ RAMÓN 

1º.- Xefatura Negociado de 
Rexistro e Certificacións 
2.- Xefatura Negociado de 
Información 

65 
 

65 
 
 

 
 
Xefatura Negociado de 
Información 

 
 
1432F1420 

CASTELO SÁNCHEZ, 
DELIA 

1º.- Xefatura Negociado de 
Inspección 
2º.- Xefatura Negociado de 
Pagos e Ingresos 
3º.- Xefatura Negociado de 
Deportes 
4º.- Xefatura Negociado de 
Información 
5.- Xefatura Negociado de 
Rexistro e Certificacións 

65 
 

65 
 
 

48 
 

44 
 

44 
 

 
 
Xefatura Negociado de 
Pagos e Ingresos 

 
 
2110F1420 

CODESIDO FUCIÑOS, 
Mª DEL CARMEN 

1º.- Xefatura Negociado de 
Rexistro e Certificacións 
2º.- Xefatura Negociado de 
Deportes 
3º.- Xefatura Negociado de 
Información  
4º.- Xefatura Negociado de 
Asesoría Xurídica 
5º.- Xefatura Negociado de 
Obras 
6º.- Xefatura Negociado de 
Inspección 
7º.- Xefatura Negociado de 
Pagos e Ingresos 

71 
 
 

63 
 

71 
 

75 
 

63 
 
 

63 
 

63 
 

Xefatura Negociado de 
Rexistro e Certificacións 

1431F1420 

DEL RÍO MARTÍNEZ, 
ALEJANDRA 

1º.- Xefatura Negociado de 
Inspección 
2º.- Xefatura Negociado de 
Rexistro e Certificacións 
3º.- Xefatura Negociado de 
Información  
4º.- Xefatura Negociado de 
Deportes 
5º.- Xefatura Negociado de 
Obras 
6º.- Xefatura Negociado de 
Asesoría Xurídica 

68 
 
 

52 
 

42 
 

53 
 

53 
 
 

53 
 

Xefatura Negociado de 
Inspección 

2125F1420 

ESTÉVEZ TEMIÑO, Mª 
SOLEDAD 

1º.- Xefatura Negociado de 
Asesoría Xuríca 
2º.- Xefatura Negociado de 
Información 
3º.- Xefatura Negociado de 
Rexistro e Certificacións  
4º.- Xefatura Negociado de 
Inspección 
5º.- Xefatura Negociado de 
Obras 

72 
 
 

72 
 

72 
 

60 
 

60 

Xefatura Negociado de 
Asesoría Xurídica 

1450F1420 



 

6º.- Xefatura Negociado de 
Pagos e Ingresos 
7º.- Xefatura Negociado de 
Deportes 

 
 

60 
 

60 

NEIRO NIMO, LUZ 1º.- Xefatura Negociado de 
Deportes 
2º.- Xefatura Negociado de 
Información 
3º.- Xefatura Negociado de 
Rexistro e Certificacións  
4º.- Xefatura Negociado de 
Asesoría Xurídica 
5º.- Xefatura Negociado de 
Obras 

69 
 
 

51 
 

51 
 

55 
 

55 

Xefatura Negociado de 
Deportes 

6500F1420 

SERANTES SUÁREZ, 
Mª JOSÉ 

1º.- Xefatura Negociado de 
Obras 
2º.- Xefatura Negociado de 
Información 
3º.- Xefatura Negociado de 
Rexistro e Certificacións  
4º.- Xefatura Negociado de 
Asesoría Xurídica 
5º.- Xefatura Negociado de 
Deportes 
6º.- Xefatura Negociado de 
Pagos e Ingresos 
7º.- Xefatura Negociado de 
Inspección  

60 
 
 

48 
 

48 
 

48 
 

48 
 
 

48 
 

48 
 

Xefatura Negociado de 
Obras  

4210F1420 

 

En consecuencia, as persoas solicitantes non incluídas no cadro anterior, non 
acadaron a puntuación suficiente para ser adxudicatarios de ningún dos postos 
convocados. 

As persoas interesadas, dispoñen dun prazo de CINCO DÍAS hábiles, a 
computar desde o día seguinte á publicación desta proposta, para presentar as 
reclamacións que consideren. Transcorrido ese prazo, se fose o caso, 
procederase á súa resolución por parte da concelleira competente en materia de 
persoal, e posterior publicación. 

 
Documento asinado dixitalmente no lugar e data que se indica. 
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