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Sobre o impulso pola Xunta de Galicia de políticas destinadas á posta en marcha de políticas ten-
dentes a evitar as desigualdades entre territorios e á cohesión social 107742

ı 31661 (10/PNC-002567)
Grupo Parlamentario de En Marea
Quinteiro Araújo, Paula e dous deputados/as máis
Sobre a elaboración pola Xunta de Galicia dunha estratexia de emprego centrada nas mulleres e
na xente moza, que permita evitar as desigualdades de xénero e idade 107743

3. Administración do Parlamento de Galicia

3.2. Recursos humanos 

ı Acordo do 22 de xuño de 2018 do tribunal cualificador das probas selectivas para ingresar por
promoción interna nunha praza do corpo de xestión do Parlamento de Galicia 107743

3.5. Axudas, bolsas e premios

ı Resolución do procedemento de concesión de varias bolsas de formación 107744

2. Elección e composición do Parlamento, réxime e goberno interior,
organización e funcionamento

2.3. Réxime e goberno interior
2.3.4. Estatuto dos grupos parlamentarios
2.3.4.1. Subvencións dos grupos parlamentarios

ı Acordo da Mesa do Parlamento, do 28 de xuño de 2018, polo que se toma coñecemento e se or-
dena a publicación no Boletín Oficial do Parlamento de Galicia e no Portal de transparencia da páxina
web do balance e conta de resultados do exercicio 2017 da subvención asignada ao Grupo Parla-
mentario de En Marea con cargo ao orzamento do Parlamento (doc. núm. 32744) 107749
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- Puntos 1, 2 e 4: rexeitados por 5 votos a favor, 7 votos en contra e 0 abstencións.

- 31661 (10/PNC-002567)
Grupo Parlamentario de En Marea
Quinteiro Araújo, Paula e dous deputados/as máis
Sobre a elaboración pola Xunta de Galicia dunha estratexia de emprego centrada nas mulleres e
na xente moza, que permita evitar as desigualdades de xénero e idade
BOPG nº 316, do 06.06.2018

Sométese a votación a transacción coa emenda do G.P. do Bloque Nacionalista Galego, doc. núm.
32889, e resulta rexeitada por 5 votos a favor, 7 votos en contra e 0 abstencións.

Santiago de Compostela, 29 de xuño de 2018
Eva Solla Fernández
Vicepresidenta 2ª

3. Administración do Parlamento de Galicia

3.2. Recursos humanos 

Acordo do 22 de xuño de 2018 do tribunal cualificador das probas selectivas para in-
gresar por promoción interna nunha praza do corpo de xestión do Parlamento de
Galicia

O tribunal cualificador da probas selectivas para o ingreso, por promoción interna, nunha praza
do corpo de xestión do Parlamento de Galicia, tras a valoración dos méritos do único aspirante da
praza ofertada, acordou:

1. Outorgar a seguinte cualificación da fase de concurso:

2. Ao abeiro do establecido na base sexta apartado 2.3. do proceso selectivo, ordenar a publicación
da puntuación da fase de concurso no Boletín Oficial do Parlamento de Galicia e na páxina web da
institución e concederlle ao aspirante un prazo de 10 días hábiles para presentar alegacións.

Santiago de Compostela, 2 de xullo de 2018
Xosé Antón Sarmiento Méndez
Presidente do tribunal

Aspirante Puntuación total

José Ramón De La Fuente Rodríguez 5,94
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