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- 48018 - 46809 (10/PRE-014610)
Grupo Parlamentario de En Marea
Miranda Pena, Flora María
Sobre as previsións concretas do Goberno galego para o desenvolvemento do plan de mellora da
atención primaria presentado pola Consellería de Sanidade
- 47905 - 46934 (10/PRE-014619)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Vilán Lorenzo, Patricia e 2 máis
Sobre as causas da demora no remate das obras da estrada PO-230, na parroquia de Serrapio, no
concello de Cerdedo-Cotobade e as previsións do Goberno galego ao respecto
- 47904 - 46938 (10/PRE-014621)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Prado Cores, María Montserrat e 5 máis
Sobre as previsións do Goberno galego respecto da atención das demandas da coordinadora Zas
sen recortes en pediatría, referidas á reposición das 35 horas de atención pediátrica que se viñan
prestando entre os centros de Zas e Baio
- 47814 - 47080 (10/PRE-014636)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Díaz Villoslada, Juan Manuel e 2 máis
Sobre as medidas que vai adoptar o Goberno galego para garantir a conexión prioritaria da Vía Ártabra coa autovía A-6 co ﬁn de darlle efectivo servizo á área metropolitana da Coruña
- 48016 - 47102 (10/PRE-014637)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Torrado Quintela, Julio e Blanco Rodríguez, Noela
Sobre a valoración da Xunta de Galicia en relación coa posición amosada polos colectivos e profesionais respecto das medidas anunciadas para reformular o modelo de atención primaria no sistema público sanitario, así como da incidencia destas nos problemas existentes
Santiago de Compostela, 26 de marzo de 2019
Diego Calvo Pouso
Vicepresidente 1º

3. Administración do Parlamento de Galicia
CSV: dmPVVa8lc8
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

3.2. Recursos humanos

Resolución da Presidencia, do 25 de marzo de 2019, de nomeamento dunha funcionaria
do corpo superior do Parlamento de Galicia
Á vista da resolución do procedemento selectivo para o ingreso nunha praza do corpo superior do
Parlamento de Galicia (grupo A), por promoción interna, mediante o sistema de concurso-oposición,
a favor da funcionaria Dª María Rosa Buceta López, acordado pola Mesa do Parlamento na súa se-
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sión de 20 de marzo de 2019, e rematados os trámites establecidos nas bases da antedita convocatoria, no uso das facultades que me conﬁre o Estatuto do persoal do Parlamento de Galicia e o
Regulamento de organización e funcionamento da Administración do Parlamento de Galicia,
RESOLVO:
Nomear funcionaria do corpo superior do Parlamento de Galicia a Dª María Rosa Buceta López.
Contra a presente resolución poderase interpoñer, potestativamente, recurso de reposición, ante
a Presidencia do Parlamento de Galicia, no prazo dun mes contado desde o día seguinte ao da súa
publicación no Diario Oﬁcial de Galicia, de conformidade co establecido na Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas, ou directamente recurso contencioso-administrativo, ante a Sala do Contencioso-Administrativo do Tribunal Superior
de Xustiza de Galicia, no prazo de dous meses contados desde o día seguinte ao da súa publicación,
segundo a Lei 29/1998, do 13 de xullo, reguladora da xurisdición contencioso-administrativa.
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Santiago de Compostela 25 de marzo de 2019
Miguel Ángel Santalices Vieira
Presidente
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