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3. Administración do Parlamento de Galicia

3.2. Recursos humanos 

ı Resolución da Presidencia, do 10 de abril de 2018, pola que se aproba e se fai pública a relación
definitiva de aspirantes admitidos ás probas selectivas para o ingreso por promoción interna de
dúas prazas da escala superior de documentación do Parlamento de Galicia e o lugar, data e hora
do primeiro exercicio 92246

ı Resolución da Presidencia, do 10 de  abril de 2018, pola que se aproba e se fai pública a relación
definitiva de aspirantes admitidos ás probas selectivas para o ingreso por promoción interna dunha
praza do corpo de xestión do Parlamento de Galicia e o lugar, data e hora do primeiro exercicio 92447
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- 28930 (10/PNC-002288)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Vilán Lorenzo, Patricia e 4 máis
Sobre a creación e posta en funcionamento polo Goberno galego, no ano 2018, de novos equipos
de valoración e orientación da discapacidade na provincia de Pontevedra e o incremento dos seus
postos de traballo
Comisión 5ª, Sanidade, Política Social e Emprego

Santiago de Compostela, 10 de abril de 2018
Diego Calvo Pouso
Vicepresidente 1º

3. Administración do Parlamento de Galicia

3.2. Recursos humanos 

Resolución da Presidencia, do 10 de abril de 2018, pola que se aproba e se fai pública a
relación definitiva de aspirantes admitidos ás probas selectivas para o ingreso por pro-
moción interna de dúas prazas da escala superior de documentación do Parlamento de
Galicia e o lugar, data e hora do primeiro exercicio

De conformidade coas medidas de planificación dos recursos humanos para o ano 2017 adoptadas
pola Mesa do Parlamento de Galicia, en cumprimento do acordo da mesa de negociación do 3 de
xullo de 2017, nas que se inclúen dúas prazas da escala superior de documentación do Parlamento
de Galicia, a Mesa do Parlamento acordou, na súa reunión do 28 de novembro de 2017, a convo-
catoria destes postos mediante promoción interna, ao abeiro do disposto nos artigos 30.1.2 e 60.3
do Regulamento do Parlamento de Galicia e 16 do seu Estatuto de persoal.

RESOLVO:

1º. Aprobar a lista definitiva de aspirantes admitidos no referido proceso selectivo.

ADMITIDOS:

EXCLUÍDOS: ningún

2º. A primeira proba do primeiro exercicio, consistente en responder un cuestionario de cincuenta
preguntas tipo test, realizarase o venres 4 de maio ás 10,30 horas, na sala F da planta baixa do
edificio do Parlamento.

3º. Ordenar a publicación desta resolución no Boletín Oficial do Parlamento de Galicia.

Nº APELIDOS NOME DNI

1 Moreiras Plaza María del Carmen 34967351Z
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Contra esta resolución poderase interpoñer recurso potestativo de reposición ante a Presidencia do
Parlamento no prazo dun mes, contado desde o día seguinte ao da súa publicación no Boletín Oficial
do Parlamento, ou poderá interpoñerse directamente recurso contencioso-administrativo no prazo
de dous meses ante a Sala do Contencioso-Administrativo do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia.

Santiago de Compostela, 10 de abril de 2018
Miguel Ángel Santalices Vieira
Presidente

Resolución da Presidencia, do 10 de  abril de 2018, pola que se aproba e se fai pública a
relación definitiva de aspirantes admitidos ás probas selectivas para o ingreso por pro-
moción interna dunha praza do corpo de xestión do Parlamento de Galicia e o lugar,
data e hora do primeiro exercicio

De conformidade coas medidas de planificación dos recursos humanos para o ano 2017 adoptadas
pola Mesa do Parlamento de Galicia, en cumprimento do acordo da mesa de negociación do 3 de
xullo de 2017, nas que se inclúe unha praza do corpo de xestión do Parlamento de Galicia, a Mesa
do Parlamento acordou, na súa reunión do 28 de novembro de 2017, a convocatoria deste posto
mediante promoción interna, ao abeiro do disposto nos artigos 30.1.2 e 60.3 do Regulamento do
Parlamento de Galicia e 16 do seu Estatuto de persoal.

RESOLVO:

1º. Aprobar a lista definitiva de aspirantes admitidos no referido proceso selectivo.

ADMITIDOS:

EXCLUÍDOS: ningún

2º. A primeira proba do primeiro exercicio, consistente en responder un cuestionario de cincuenta
preguntas tipo test, realizarase o venres 1 de xuño ás 10.30 horas, na sala F da planta baixa do
edificio do Parlamento.

3º. Ordenar a publicación desta resolución no Boletín Oficial do Parlamento de Galicia.

Contra esta resolución poderase interpoñer recurso potestativo de reposición ante a Presidencia do
Parlamento no prazo dun mes, contado desde o día seguinte ao da súa publicación no Boletín Oficial
do Parlamento, ou poderá interpoñerse directamente recurso contencioso-administrativo no prazo
de dous meses ante a Sala do Contencioso-Administrativo do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia.

Santiago de Compostela, 10 de abril de 2018
Miguel Ángel Santalices Vieira
Presidente

Nº APELIDOS NOME DNI

1 De la Fuente Rodríguez José Ramón 33273499C
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