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1. Procedementos de natureza normativa
1.1 Leis e outras normas
1.1.1. Leis

Corrección -de erros na Lei de modificación da Lei 4/1988, do 26 de maio, da
función pública de Galicia

No Boletín Oficial do Parlamento de Galicia núm. 395, do 24 de xullo de 2007,
publicouse a Lei de modificación da Lei 4/1988, do 26 de maio, da función pública de
Galicia.

Advertido un erro no texto procédese a súa corrección nos seguintes termos:

Páxina 61524

Onde dí: "Dous.- Modificase o artigo 6.1, que queda redactado como segue:"

Dede decir: "Dous.- Modificase no artigo 6 a alínea 1 e engádeselle unha nova alínea

5, que quedan redactadas como segue:"

Páxina 61539

Onde dí: "Dqs.- Se modifica el artículo 6.1, el cual queda redactado como sigue:"

Dede decir: "Dos.- Se modifica en el artículo 6 el apartado 1 y se le añade un nuevo

apartado 5, los cuales quedan redactados como sigue:"

Santiago de Compostela, 9 de agosto de 2007

Juan Carlos Caride Puente
Letrado oficial maior en funcións

8. Administración do Parlamento de Galicia
8.2. Persoal

Acordo da Mesa do Parlamento de Galicia, do 6 de agosto de 2007, polo que se
resolve o procedemento de provisión por libre designación do posto de xefe/a do
Servizo de Tecnoloxías da Información

Por acordo da Mesa do Parlamento de Galicia do 25 de xuño de 2007 iniciouse o
procedemento de provisión do posto de xefe/a do Servizo de Tecnoloxías da
Información:

A convocatoria e as bases reguladoras do procedemento foron publicadas no BOPG
núm. 380, do 27 de xuño de 2007, e no DOG núm. 132, do 9 de xullo de 2007.

Visto o expediente, a Mesa do Parlamento de Galicia, en sesión do 6 de agosto de 2007,
acordou declarar deserto o procedemento.
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O que se publica para xeral coñecemento.

Santiago de Compostela, 6 de agosto de 2007

Tereixa Paz Franco
Vicepresidenta l.a

Acordo da Mesa do Parlamento, do 6 de agosto de 2007, pola que se aproba a
convocatoria de probas selectivas para a provisión dunha praza de letrado/a do
cadro de persoal funcionario do Parlamento de Galicia

De conformidade co establecido no acordo da Mesa do Parlamento de Galicia do 30 de
xullo de 2007, polo que se aproba a ampliación da oferta de emprego público para o ano
2007, constituída, entre outras, por unha praza de letrado/a, ao abeiro do disposto nos
artigos 30.1.2 e 60.3 do seu Regulamento e 57 do Estatuto de persoal, a Mesa do
Parlamento aprobou, en reunión celebrada o día 6 de agosto de 2007, a convocatoria de
probas selectivas para a súa provisión con suxeición ás seguintes

BASES

Primeira.- Normas xerais.

1.1.- Características da praza.

Convócase proceso selectivo para cubrir unha praza de letrado/a do cadro de persoal
funcionario do Parlamento de Galicia.

A praza está dotada coas súas retribucións correspondentes, consignadas nos
orzamentos do Parlamento de Galicia para o ano 2007.

1.2.- Procedemento de selección.

Ao abeiro do establecido no artigo 55 do Estatuto de persoal do Parlamento, o sistema
de selección será, mediante promoción interna, o de concurso oposición.

1.3.- Incompatibilidades.

O posto de traballo está sometido ao réxime xeral de incompatibilidades establecido na
Lei 53/1984, do 26 de decembro, e nas disposicións de desenvolvemento e
complementarias.

Segunda.- Requisitos dos aspirantes.

2.1.- Xerais.

Para seren admitidos á realización das probas selectivas, os aspirantes deberán reunir os
seguintes requisitos:

a) Ser español ou nacional dun estado membro da Unión Europea, ou nacional
dalgún estado ao cal , en virtude de tratados internacionais subscritos pola Unión
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Europea e ratificados por España, lle sexa aplicable a libre circulación de

traballadores.

Tamén poderá participar, calquera que sexa a súa nacionalidade, o cónxuxe dos
españois, dos nacionais dalgún dos demais estados da Unión Europea, cando así o
prevexa o correspondente tratado, e dos nacionais dalgún estado ao cal lle sexa
aplicable a libre circulación de traballadores, sempre que non estea separado de
dereitó, así como os seus descendentes e os do seu cónxuxe menores de vinte e un
anos ou maiores da dita idade que vivan ás súas expensas.

b) Ser funcionario público da Administración do Parlamento de Galicia dos grupos
AouB.

c) Ter cumpridos dezaseis anos de idade e non alcanzar a idade de xubilación.

d) Estar en posesión ou en condicións de obter o título de licenciado en dereito.

No caso de titulacións obtidas no estranxeiro, deberase posuír o documento
acreditativo da súa homologación.

e) Non padecer enfermidade ou limitación fisica ou psíquica que impida o
desempeño das correspondentes funcións.

f) Non se atopar separado a través de expediente disciplinario do servizo de
calquera das administracións públicas nin encontrarse inhabilitado para o
desempeño de funcións públicas por sentenza firme.

O aspirante que non teña nacionalidade española deberá acreditar, igualmente,
non estar sometido a sanción disciplinaria ou condena penal que impida, no seu
estado, o acceso á función pública.

2.2.- Concorrencia.

Os requisitos establecidos na alínea anterior deberán cumprirse no último día de prazo
de presentación de solicitudes e manterse ata o momento de toma de posesión da praza
resultante deste proceso selectivo.

Terceira.-Solicitudes.

3.1.- Forma.

Quen desexe tomar parte nas probas selectivas deberá formular a súa solicitude no
modelo de instancia que figura como anexo 1, que tamén poderá ser facilitada nas
dependencias do Parlamento de Galicia. Xunto coa instancia presentarase a seguinte
documentación:

a) Fotocopia do documento nacional de identidade ou pasaporte.

Os aspirantes estranxeiros que residan en España deberán ademais presentar unha
fotocopia compulsada da tarxeta de residente comunitario ou de familiar de
residente comunitario en vigor ou, se é o caso, da tarxeta temporal de residente
comunitario ou de traballador comunitario fronteirizo en vigor.
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Os aspirantes que sexan nacionais da Unión Europea ou dalgún estado ao que, en
virtude dos tratados internacionais subscritos pola Unión Europea e ratificados por
España, Ile sexa aplicable a libre circulación de traballadores que non residan en
España, ben por residiren no estranxeiro ou por se atoparen en España en réxime
de estadía, deberán presentar unha fotocopia compulsada do documento de

identidade ou pasaporte.

Os familiares dos anteriores deberán presentar unha fotocopia compulsada do
visado e, se é o caso, do xustificante de ter solicitado a correspondente tarxeta ou
xustificante de ter solicitado a exención do visado e da correspondente tarxeta. De
non ter solicitado estes documentos deberán presentar os documentos expedidos
polas autoridades competentes que acrediten o vínculo do parentesco e unha
declaración xurada ou promesa do español, do nacional dalgún dos demais estados
membros da Unión Europea e do nacional dalgún estado ao que, en virtude dos
tratados internacionais celebrados pola Unión Europea e ratificados por España,
lle sexa aplicable a libre circulación de traballadores, co que existe este vínculo,
de que non está separado de dereito do seu cónxuxe e, se é o caso, do feito de que
o aspirante vive ás súas expensas ou está ao seu cargo.

b) Xustificante de ter aboados os dereitos de exame ou, no seu defecto, de ser o
caso, documentación acreditativa de encontrarse nalgunha das situacións ás que
fai referencia esta convocatoria susceptibles da exención do pagamento.

e) Declaración de non se atopar separado a través de expediente disciplinario do
servizo de ningunha administración pública nin estar inhabilitado para o exercicio
de funcións públicas (anexo 111).

d) Documento xustificativo orixinal ou fotocopia debidamente compulsada de estar
en posesión do curso de perfeccionamento de galego, ou equivalente debidamente
homologado polo órgano competente en materia de política lingüística da Xunta
de Galicia, para a exención prevista no segundo exercicio.

e) Documentación acreditativa dos méritos alegados na fase e concurso.

3.2.- Destinatario, prazo e lugar de presentación.

As solicitudes dirixiranse á Presidencia do Parlamento de Galicia. O prazo de
presentación será de vinte días naturais, que se contarán a partir do seguinte ao da
publicación desta convocatoria no Diario Oficial de Galicia.

A presentación de solicitudes farase no Rexistro Xeral do Parlamento de Galicia,
situado na rúa do Hórreo, en Santiago de Compostela, ou por calquera dos medios
establecidos na Lei 30/1992, do 26 de novembro, de réxime xurídico das
administracións públicas e do procedemento administrativo común.

3.3.- Dereitos de exame.

O seu importe, de 39,16 euros, acreditarase achegándolle á solicitude para participar nas
probas selectivas o xustificante do ingreso mediante transferencia bancaria na conta
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corrente de Caixa Galicia 2091-0388-91-3110000502, e indicarase: "Dereitos de exame
letrado/a. DNI ............................. " (do solicitante).

Aos aspirantes excluídos devolveráselles o importe ingresado, sempre que o soliciten no
prazo dun mes, contado desde a publicación da relación definitiva de admitidos e
excluídos no Boletín Oficial do Parlamento de Galicia.

Estarán exentas do pagamento das taxas por dereitos de inscrición, logo da xustificación
documental, as persoas sinaladas no artigo 23.5.° da Lei 6/2003, do 9 de decembro, de
taxas, prezos e exaccións reguladoras da Comunidade Autónoma de Galicia.

3.4.- Os aspirantes cun grao de minusvalidez igual ou superior ao 33 % deberán indicalo
na solicitude especificando claramente o tanto por cento de discapacidade recoñecida
polo órgano competente, e deberán solicitar as posibles adaptacións de tempo e medios
para a realización dos exercicios nos que esta adaptación sexa necesaria.

Cuarta.- Admisión de aspirantes.

4.1.- Relacións de admitidos e excluídos.

Rematado o prazo de presentación de instancias, a Presidencia ditará resolución na que
se declarará aprobada a relación provisional de admitidos e excluídos, con indicación de
apelidos, nome e número de documento nacional de identidade, xunto coa motivación
da exclusión, se é o caso. Esta resolución publicarase no Boletín Oficial do Parlamento
de Galicia, así como no taboleiro de anuncios do Parlamento de Galicia e na páxina web
do Parlamento de Galicia (www.parlamentodegalicia.es).

Os aspirantes excluídos dispoñerán dun prazo de dez días, contados a partir do seguinte
ao da publicación da resolución no Boletín Oficial do Parlamento de Galicia, para
poder emendar, de ser o caso, o defecto que motivase a exclusión. Para tal efecto, a
estimación ou a desestimación destas peticións de emenda entenderanse implícitas na
resolución pola que se determine a relación definitiva de admitidos e excluídos.

Transcorrido o dito prazo, a Presidencia ditará resolución definitiva, contra a que se
pode interpoñer recurso potestativo de reposición ante este órgano no prazo dun mes
contado desde o día seguinte ao da súa publicación no Boletín Oficial do Parlamento de
Galicia, de conformidade co establecido na Lei 30/1992, do 26 de novembro, de réxime
xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común, 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. A resolución definitiva será obxecto da mesma publicidade ca a provisional.

O feito de figurar na relación de admitidos non prexulga que se lles recoñeza aos
interesados a posesión dos requisitos esixidos nestas bases. Cando da documentación
que deba presentarse, no caso de superar o proceso selectivo, se desprenda que non
posúe algún dos requisitos, o interesado decaerá en todos os dereitos que puidesen
derivar da súa participación neste procedemento.

A dita resolución definitiva determinará o lugar, a data e a hora do comezo do primeiro
exercicio.

Quinta.- Tribunal cualificador.
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5.1.- Composición.

O tribunal cualificador das probas selectivas será designado pola Presidencia da
Cámara, de conformidade co disposto no acordo da Mesa do 19 de febreiro de 2007.

A composición, o funcionamento e os requisitos dos membros do tribunal serán os
previstos no dito acordo.

O tribunal poderá dispoñer a incorporación aos seus traballos dos asesores especialistas
para as probas correspondentes aos exercicios que coide necesarios, limitándose estes
asesores a prestar a súa colaboración nas súas especialidades técnicas. A designación de
tales asesores deberá comunicárselle á Presidencia do Parlamento de Galicia.

5.2.- Abstención e recusación.

Os membros do tribunal deberán absterse ou poderán ser recusados por calquera
interesado, e particularmente polos aspirantes, cando concorran algúns dos supostos
previstos nos artigos 28 e 29 da Lei 30/1992, do 26 de novembro, de réxime xurídico
das administracións públicas e do procedemento administrativo común, ou se realizasen
tarefas de preparación de aspirantes relativas a procesos selectivos de acceso ao corpo e
escala ao que corresponde a praza obxecto desta convocatoria nos cinco anos anteriores
ao da súa publicación, debendo, neste caso, comunicarllo á Presidencia do Parlamento.
Cando se produza esta situación, e consecuentemente a vacante dun membro do tribunal
titular, o seu suplente cubrirá o devandito posto, e a Presidencia designará un novo
suplente.

A presidenta ou o presidente, na sesión de constitución do tribunal, solicitará dos
membros do tribunal declaración expresa de non encontrarse incursos nas circunstancias
previstas no artigo 28 da Lei 30/1992, do 26 de novembro, de réxime xurídico das
administracións públicas e do procedemento administrativo común, ou na prevista
nestas bases.

5.3.- Constitución e actuación.

O tribunal non poderá constituírse nin actuar sen a asistencia de polo menos tres dos
seus membros.

As decisións adoptaranse por maioría dos presentes.

Por cada sesión do tribunal levantarase acta, coa sinatura do secretario ou secretaria e co
visto e prace do presidente ou presidenta.

5.4.- En ningún caso o tribunal poderá aprobar nin declarar que superou o proceso
selectivo un número superior de aspirantes ao da praza convocada. Será nula de pleno
dereito calquera proposta de aprobados que o contraveña.

Sexta.- Proceso de selección

O proceso de selección será o de concurso oposición.

6.1.- Fase de oposición:
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O temario sobre o que se rexerán as probas selectivas é o publicado como anexo II a
estas bases.

6.1.1.- Exercicios.

a) Primeiro exercicio, de carácter eliminatorio: consistirá en desenvolver por
escrito durante un tempo máximo de dúas horas un total de seis temas do
temario adxunto de entre doce propostos polo tribunal.

O primeiro exercicio cualificarase entre 0 e 10 puntos. Para aprobar será
necesario acadar unha puntuación mínima de 5 puntos.

Os aspirantes procederán á lectura pública deste terceiro exercicio en sesión
pública ante o tribunal, que poderá formular preguntas sobre o contido do

exame.

b) Segundo exercicio, de carácter eliminatorio: suposto práctico. Consistirá na
resolución dun suposto sobre a problemática habitual xurdida en sede
parlamentaria ou sobre o dereito constitucional ou autonómico.

Para a realización deste exercicio os aspirantes poderán utilizar textos legais
non comentados.

Os aspirantes procederán á lectura pública deste segundo exercicio en sesión
pública perante o tribunal, que poderá formular preguntas sobre o contido dos
supostos prácticos realizados.

O segundo exercicio cualificarase entre 0 e 10 puntos. Para aprobar será
necesario acadar unha puntuación mínima de 5 puntos.

b) Terceiro exercicio, de carácter eliminatorio: consistirá en contestar por
escrito a un cuestionario de 50 preguntas tipo test con respostas alternativas
propostas polo tribunal que será o resultante do sorteo entre dous cuestionarios
elaborados previamente por aquel, e relativos ao contido do temario. No test
poderán poñerse ata cinco preguntas máis de reserva para o caso de que se
anule algunha das mencionadas anteriormente.

Os. interesados poderán formular alegacións no prazo de tres días hábiles
seguintes ao da realización do exercicio.

No prazo de vinte e catro horas seguintes á realización do exercicio farase
público, no lugar onde se realice o exercicio e na páxina web do Parlamento, o
modelo das respostas correctas.

A presidenta ou presidente do tribunal adoptará as medidas oportunas para
garantir que este test sexa corrixido sen que se coñeza a identidade dos
aspirantes, utilizando para iso impresos adecuados. O tribunal excluirá aqueles
aspirantes cuxos exercicios presenten marcas ou signos que permitan coñecer a
identidade do opositor.

Por cada resposta incorrecta non se descontará ningunha resposta correcta.
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A proba realizarase a porta pechada sen outra asistencia ca a dos opositores,
membros do tribunal e os colaboradores designados por este.

O terceiro exercicio cualificarase entre 0 e 10 puntos. Para aprobar será
necesario acadar unha puntuación mínima de 5 puntos.

d) Cuarto exercicio, de carácter eliminatorio. Exame de galego.Consistirá na
tradución directa e inversa dun texto de carácter parlamentario.

Este exercicio cualificarase como apto ou non apto.

Están exentos da realización deste cuarto exercicio os aspirantes que acrediten
a posesión do curso de perfeccionamento de galego, ou a correspondente
validación expedida polo órgano competente en materia de política lingüística
da Xunta de Galicia. Tamén estarán exentos os aspirantes que realicen, polo
menos, unha das probas do primeiro exercicio en galego.

e) Quinto exercicio, de carácter voluntario. Consistirá na tradución directa e
inversa dun texto en galego a un idioma oficial da Unión Europea distinto de
castelán.

O quinto exercicio cualificarase entre 0 e 10 puntos.

6.1.2.- Unha vez rematada a corrección da totalidade dos exercicios, a puntuación
publicarase no Boletín Oficial do Parlamento de Galicia, no taboleiro de anuncios do
Parlamento de Galicia e na páxina web do Parlamento de Galicia
(www.parlamentodegalicia.es). Concederase a partir de entón un prazo de dez días para
que os aspirantes fagan ante o tribunal as alegacións que coiden oportunas.

6.1.3.- Os aspirantes deberán presentarse para a realización de cada exercicio provistos
do documento nacional de identidade ou documento fidedigno acreditativo desta, a
xuízo do tribunal. Así mesmo, deberán levar bolígrafo azul ou negro.

6.1.4.- Os aspirantes non poderán acudir ao recinto do exame provistos de teléfono
móbil, obxectos ou demais dispositivos de carácter electrónico.

6.2.- Fase de concurso.

Na fase de concurso, que só se aplicará a aqueles que superen a fase de oposición,
valoraranse ós seguintes méritos:

6.2.1.- Experiencia profesional:

6.2.1.1.- Polos servizos prestados na Administración do
Parlamento de Galicia como funcionario público en postos de traballo
dos grupos A ou B, estando en posesión da licenciatura en dereito:
0,16 puntos por mes ou fracción traballado.

A puntuación máxima desta alínea será de 8 puntos.

61985



6.2.1.2.- Polos servizos prestados noutra administración pública como
funcionario público en postos de traballo dos grupos A ou B, estando
en posesión da licenciatura en dereito: 0,020 puntos por mes ou

fracción traballado.

A puntuación máxima desta alínea será de 2 puntos.

6.2.1.3.- Polos servizos de avogacía prestados no sector privado: 0,12
puntos por mes ou fracción traballado.

A puntuación máxima desta alínea será de 1,5 puntos.

6.2.1.4.- Pola impartición de actividades formativas en cursos,
mestrados ou calquera outra, en facultades de dereito, económicas ou
ciencias empresariais, en materias xurídicas: 0,4 puntos por
actividade impartida.

A puntuación máxima desta alínea será de 2 puntos.

A puntuacióñ máxima destas alíneas 6.2.1.1, 6.2.1.2, 6.2.1.3 e 6.2.1.4 será de 14 puntos.

6.2.2.- Formación profesional:

6.2.2.1.- Pola realización de cursos de formación impartidos por
universidades, administracións públicas, escolas oficiais de formación
de funcionarios das administracións públicas ou por entidades privadas
sempre que neste caso os cursos conten cunha homologación oficial,
sobre materias que puideran ter relación coa categoría profesional á
que se opta:

Cursos de 6 a 40 horas: 0,12 puntos por curso.
Cursos de máis de 41 horas: 0,5 puntos por curso.

A puntuación máxima da alínea 6.2.2 será de 2 puntos.

6.2.3.Grao persoal consolidado:
Pola consolidación dos seguintes graos persoais:
-Nivel 30: 0,3 puntos
-Niveis 28 e 29: 0,2 puntos
-Niveis 26 e 27: 0, 1 puntos
- Nivel 25: 0,05 puntos
A puntuación máxima da alínea 6.2.3 será de 0,3 puntos.

6.2.4.Tempo de permanencia nos postos de traballo de cada nivel:

- Pola permanencia en postos de traballo correspondentes aos seguintes
niveis:
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- Nivel 30: 0,006 puntos por mes ou fracción
- Niveis 28 e 29: 0,004 puntos por mes ou fracción
- Niveis 26 e 27: 0,002 puntos por mes ou fracción

- Niveis 25: 0,001 puntos por mes ou fracción

A puntúación máxima da alínea 6.2.4. será de 0,3 puntos.

6.2.5.- A puntuación máxima da fase de concurso será de 16 puntos.

6.2.6.- A experiencia alegada nos puntos anteriores deberase referir á data de
publicación da convocatoria no Diario Oficial de Galicia.

6.2.7.- As puntuacións obtidas na fase de concurso faranse públicas no Boletín Oficial
do Parlamento de Galicia, no taboleiro de anuncios do Parlamento de Galicia e na
páxina web do Parlamento de Galicia, con posterioridade á publicación das
cualificacións do último exercicio da fase de oposición, no caso de ter que se realizar
este.

6.2.8.- Os méritos aos que se refiren as alíneas 6.2.1.1 , 6.2.1.2, 6.2.3. e 6.2.4. deberán
xuntarse á instancia e acreditaranse coa seguinte documentación, segundo modelo do
anexo IV:

a. No caso de servizos prestados no Parlamento de Galicia:
certificación da unidade administrativa do Parlamento de Galicia
competente en materia de recursos humanos.

b. No caso de servizos prestados noutras administracións
públicas: mediante certificación da unidade de persoal do
organismo correspondente, ou fotocopia compulsada de calquera
outro documento administrativo fidedigno do dito organismo que
acredite esa prestación de servizos.

Xunto co certificado achegarase documentación acreditativa, debidamente compulsada,
dos méritos nel reflectidos, entre a que se atopará o nomeamento como persoal
funcionario, o desenvolvemento dos postos de traballo estando en posesión da
licenciatura en dereito, etc.

Non se terán en conta as certificacións ou calquera outro documento acreditativo que
non se axusten ao establecido neste punto, ou que, en calquera caso, non xunten a
documentación acreditativa dos méritos reflectidos na certificación.

6.2.7.- Os méritos aos que se refire o punto 6.2.1.3 acreditaranse mediante documento
expedido pola entidade privada onde se prestaran os servizos.

6.2.8.- Os méritos aos que se refire o punto 6.2.1.4 deberán xuntarse á instancia e
acreditaranse mediante documentación acreditativa da universidade correspondente.

6.2.9.- Os méritos aos que se refire o punto 6.2.2.1 deberán xuntarse á instancia e
acreditaranse mediante copia compulsada dos títulos ou diplomas acreditativos.
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Os aspirantes dispoñerán dun prazo de dez días hábiles, contados a partir do seguinte ao
da publicación da relación provisional, para efectuar ante o tribunal as alegacións que

coiden oportunas respecto da puntuación outorgada na fase de concurso.

Sétima. - Desenvolvemento dos exercicios.

7.1.- Os exercicios distribuiranse en galego. Non obstante, tamén se distribuirán en
castelán aos aspirantes que así o soliciten.

7.2.- En calquera momento os aspirantes poderán ser requiridos polo tribunal coa
finalidade de acreditar a súa personalidade.

7.3.- En calquera momento do proceso selectivo, se o tribunal tivese coñecemento de
que algún aspirante non cumpre algún dos requisitos esixidos pola convocatoria, logo da
audiencia do interesado, deberá acordar a súa exclusión, se procede.

7.4.- A orde de actuación dos opositores iniciarase alfabeticamente pola letra A, de
conformidade coa Resolución da Presidenta do Parlamento de Galicia do 30 de xaneiro
de 2007, pola que se publica o resultado do sorteo efectuado respecto dos procesos
selectivos que se realicen no ano 2007.

7.5.- Os aspirantes serán convocados para cada exercicio en único chamamento, e será
excluído da oposición quen non compareza.

7.6.- A publicación do anuncio de realización do segundo e sucesivos exercicios será
efectuada polo tribunal no taboleiro de anuncios do Parlamento de Galicia e na páxina
web do Parlamento de Galicia, con corenta e oito horas, polo menos, de antelación á
sinalada para a súa iniciación.

Oitava.- Lista de aprobados.

Rematadas as probas, o tribunal sumará os resultados obtidos por cada aspirante nas
fases de concurso e oposición, o que será publicado no Boletín Oficial do Parlamento
de Galicia, e elevaralle á Mesa do Parlamento proposta en favor do aspirante que
obtivese a maior puntuación.

No suposto de empate nas puntuacións de dous ou máis aspirantes, aquel resolverase a
favor do aspirante que obtivese a puntuación máis alta no primeiro exercicio. De
continuar o empate, resolverase acudindo á maior antigüidade na Administración
parlamentaria. De persistir o empate, resolverase por orde alfabética, que se iniciará
pola letra establecida no punto 7.4 destas bases.

Novena.- Presentación de documentos.

9.1.- O aspirante que superase o proceso selectivo deberá presentar, ante a Presidencia
do Parlamento, e no prazo de vinte días naturais desde que se faga público o acordo de
aprobación pola Mesa do Parlamento de Galicia, os documentos acreditativos de reunir
as condicións de capacidade e os requisitos esixidos na convocatoria coa expresión
seguinte:
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a) fotocopia debidamente compulsada do título de licenciado en
dereito ou certificación académica co xustificante do aboamento dos
dereitos de expedición do título.

b) certificado médico acreditativo de non padecer enfermidade nin
defecto fisico que o imposibilite para o servizo. O aspirante que teña a
condición de minusválido deberá presentar certificación do órgano
competente, na que se acredite tal condición e a súa capacidade para
desempeñar as funcións que lle correspondan.

9.2.- Se dentro do prazo fixado e agás os casos de forza maior libremente apreciados
pola Oficialía Maior, o aspirante non presentase a documentación, ou do exame dela se
deducise que carece dalgún dos requisitos sinalados na base segunda, non poderá ser
nomeado persoal funcionario e quedarán anuladas as súas actuacións, sen prexuízo da
responsabilidade en que incorrese por falsidade na solicitude inicial.

Décima.- Nomeamento.

Unha vez presentados os documentos aos que fai referencia a base anterior, logo de
transcorrer o prazo de presentación de documentos, a Mesa procederá ao nomeamento
do aspirante que superase o proceso selectivo como letrado/a do Parlamento de Galicia,
que se publicará no Boletín Oficial do Parlamento de Galicia e no Diario Oficial de
Galicia. Deberá prestar xuramento ou promesa de acatar a Constitución, o Estatuto de
autonomía de Galicia e as demais leis e tomar posesión do seu posto dentro do prazo
dun mes desde a notificación do nomeamento.

Undécima.- Cláusula derradeira.

Contra esta convocatoria, que pon fin á vía administrativa, 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 30/1992, do 26 de novembro de réxime
xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común, 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 o artigo 10.1.° da Lei
29/1998, do 13 de xullo, reguladora da xurisdición contencioso-administrativa.

Os actos administrativos que deriven desta convocatoria e da actuación dos tribunais
poderán ser impugnados nos casos e na forma establecidos pola Lei 30/1992, do 26 de
novembro, de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento
administrativo común.
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Selo do Rexistro

Datos

NOME 1 DNI 1 DATA DE NACEMENTO

DENOMINACIÓN DA PRAZA: LETRADO/A

CONCELLO PROVINCIA NACIONALIDADE

ENDEREZO (rria, praza, número) LOCALIDADE CODIGO POSTAL

PROVINCIA TELÉFONO 1 T7 2

CORREO ELECTRC)NICO: (O/a aspirante acepta recibir as comunicacións a través deste medio):

MINUSVALIDEZ: % ADAPTACION.•

Formación:

TITULO CENTRO DE EXPEDICIÓN

Méritos académicos: nlestrados, cursos...:

I DENOMINACIÓN 1 HORAS I CENTRO DE EXPEDICIÓN I

Experiencia laboral:
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DENOMINACIÓN DO POSTO ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DESDE ATA

IDIOMA ESTRANXEIRO DO QUE DESEXA EXAMINARSE NO QUINTO EXERCICIO:
.......................................................................................................................................................

A persoa que asina solicita ser admitida no proceso selectivo ao que fai referencia esta instancia, declara
que son certos os datos consignados nela e que reúne as condicións esixidas para o ingreso como letrado/a
do Parlamento de Galicia, e as especialmente sinaladas na devandita convocatoria, e comprométese a
probar documentalmente todos os datos que figuran nesta solicitude.

Santiago de Compostela . .............de ..................................................de 2007
(Sinatura)

Sra. presidenta do Parlamento de Galicia
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ANEXO II

TEMARIO

PARTE PRIMEIRA.- DEREITO PARLAMENTARIO DE GALICIA

Tema 1.- As fontes do dereito parlamentario galego. A Constitución. O Estatuto de
autonomía. A lei. O Regulamento. Outras fontes.

Tema 2.- A sesión constitutiva do Parlamento de Galicia. A convocatoria da sesión
constitutiva. O desenvolvemento da sesión constitutiva. A elección da Mesa do
Parlamento. A cuestión idiomática no Estatuto parlamentario.

Tema 3.- 0 estatuto dos parlamentarios galegos 1
Adquisición da condición plena de deputado. A presentación da credencial. Cubrir a
declaración de incompatibilidades. Prestar o xuramento ou promesa.

Tema 4.- 0 estatuto dos parlamentarios galegos II

Os dereitos dos deputados. Dereito de asistencia. Dereito a integrarse en comisións.
Dereito de información. Dereitos económicos.

Tema 5.- 0 estatuto dos parlamentarios galegos III
Os deberes dos deputados. Deber de asistencia. Deber de boa conduta. Deber de non
prevalencia. Deber de realizar declaracións de bens e actividades. Deber de observar as
normas sobre incompatibilidades.

Tema 6.- 0 estatuto dos parlamentarios galegos IV
As prerrogativas. A inviolabilidade. A inmunidade limitada. A salvagarda dos dereitos
polo presidente da Cámara. A suspensión dos deputados. A perda da condición.

Tema 7.- A disciplina parlamentaria
Introdución. As obrigas dos parlamentarios. A sanción consistente na privación dos
dereitos dos deputados. A sanción da suspensión na condición de deputado.

Tema 8.- Os grupos parlamentarios no dereito parlamentario galego 1
Número mínimo de deputados. Límites legais á constitución dos grupos parlamentarios.
Grupos parlamentarios non partidarios. Deputados asociados. Grupo Mixto.

Tema 9.- Os grupos parlamentarios no dereito parlamentario galego II
Dinámica dos grupos parlamentarios. Deputados incorporados. O abandono do grupo
parlamentarió.A disolución dun grupo parlamentario. A constitución de novos grupos
parlamentarios. Financiamento dos grupos parlamentarios. Igualdade de dereitos dos
grupos parlamentarios.

Tema 10.- Os órganos parlamentarios de goberno I.
A Mesa: definición. Composición e funcionamento. Funcións. Funcións normativas.
Funcións administrativas. Funcións cualificativas. Funcións organizativas. Función
residual.

Tema 11.- Os órganos parlamentarios de goberno II.
A Presidencia. Funcións xerais. Funcións residuais. 0 réxime da suplencia.
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Tema 12.- Os órganos parlamentarios de goberno III.
A Xunta de Portavoces. Composición. Funcionamento. Funcións.

Tema 13.- As comisións parlamentarias na Cámara galega 1
Composición. Estrutura. Réxime de funcionamento. Convocatoria. Constitución.
Competencias. Duración dos traballos.

Tema 14.- As comisións parlamentarias na Cámara galega II
Tipoloxía. Comisións permanentes lexislativas. Comisións permanentes non
lexislativas. Comisións especiais.

Tema 15.- As sesións parlamentarias: o Pleno e a Deputación Permanente. O Pleno.
Convocatoria. A publicidade plenaria. A fe pública das sesións plenarias. A Deputación
Permanente. Funcións. Composición. A dación de contas.

Tema 16.- A deliberación e os acordos parlamentarios 1
A fixación da orde do día. Alteración da orde do día. Os debates. As alusións. As
chamadas ao cumprimento do Regulamento. O dereito de réplica. As facultades
moderadoras da Presidencia.

Tema 17.- A deliberación e os acordos parlamentarios II
As votacións. O quórum legal. O desenvolvemento das votacións. Clases. Os empates.
A explicación do voto.

Tema 18.- A orde no parlamentarismo galego I.
A orde parlamentaria nos debates. A chamada á orde. As chamadas á cuestión.
Definición. Sanción.

Tema 19.- A orde no parlamentarismo galego II
A orde no recinto parlamentario. Principio xeral. Ámbito no poder disciplinario.
Poderes de policía nas sesións. A orde nas tribunas. Condutas punibles. Medidas
adoptables.

Tema 20.- A Xunta de Galicia como destinataria da confianza parlamentaria
A investidura. A moción de censura. Concepto. Substanciación. A cuestión de
confianza. Concepto. Procedemento. Votación.

Tema 21.- O procedemento lexislativo ordinario no Parlamento de Galicia 1
A iniciativa lexislativa. A tramitación inicial dos proxectos de lei. Os requisitos da
exposición de motivos e antecedentes. A actuación da Mesa. Presentación das emendas.
O debate de totalidade.

Tema 22.- O•procedemento lexislativo ordinario no Parlamento de Galicia lI
A tramitación inicial das proposicións de lei. Os antecedentes das proposicións de lei. A
actuación da Mesa. O debate de toma en consideración. A presentación das emendas

Tema 23.- 0 procedemento lexislativo ordinario no Parlamento de Galicia lII
A substanciación común dos textos lexislativos. A redacción do informe da Ponencia. A
elaboración do ditame da Comisión. A segunda lectura plenaria. Obxecto do debate.
Desenvolvemento do debate. Falta de redacción harmónica: a terceira lectura plenaria.

Tema 24.- Os procedementos lexislativos especiais 1
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As leis de desenvolvemento básico do Estatuto de Galicia. A iniciativa. O

procedemento.

Tema 25.- Os procedementos lexislativos especiais II
A reforma do Estatuto de Galicia.

Tema 26.- Os procedementos lexislativos especiais III
A lei orzamentaria anual. Marco de tramitación. Debate e aprobación.

Tema 27.- Os procedementos lexislativos especiais IV
A competencia lexislativa plena das comisións. Iniciativa. Substanciación. Aprobación.
A tramitación dun proxecto de lei en lectura única. Procedemento. Proposición e
solicitude de proxectos para a aprobación das leis estatais.

Tema 28.- A Xunta ante o Parlamento: as comparecencias e o control da lexislación
delegada
As comunicacións da Xunta de Galicia. Exame de programas e plans. Informacións da
Xunta. En Comisión. En Pleno. O control das disposicións da Xunta con forza de lei. A
delegación lexislativa na Comunidade Autónoma de Galicia. Procedemento.

Tema 29.- Instrumentos de impulso político: as proposicións non de lei
Concepto. Suxeitos. Obxecto. Procedemento. A cualificación pola Mesa do Parlamento.
Emendas. Inclusión na orde do día. Debate.

Tema 30.- A actividade rogatoria e de impulso no Parlamento de Galicia 1
Interpelacións. Suxeitos. Procedemento. Decaemento. Debate. Mocións. Definición.
Suxeitos. Procedemento.

Tema 31.- A actividade rogatoria e de impulso no Parlamento de Galicia lI
Preguntas. Suxeitos. Procedemento. Tipos. Orais en Pleno. Orais en comisión. Escritas.

Tema 32.- As funcións non tradicionais do Parlamento de Galicia 1
Os senadores autonómicos. O Valedor do Pobo. O Consello de Contas.

Tema 33.- As funcións non tradicionais do Parlamento de Galicia lI
Os consellos universitarios. Os consellos asesores de Radio-Televisión. O Consello de
Bibliotecas. Funcións xurisdicionais.

Tema 34.- A técnica lexislativa.
Concepto. Achegas doutrinais. Acordo do Consello de Ministros do 22 de xullo de 2005
sobre as directrices de técnica normativa.

PARTE SEGUNDA.- A ADMINISTRACIÓN PARLAMENTARIA

A.- O Estatuto de persoal do Parlamento de Galicia

Tema 1.- Obxecto e ámbito de aplicación. Órganos de persoal. Clasificación do
persoal da Administración do Parlamento de Galicia e rexistro de persoal.

Tema 2.- Comezo e extinción da relación de servizo. Planificación e ordenación do
persoal da Administración do Parlamento de Galicia.
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Tema 3.- Provisión de postos e mobilidade. Acceso ao emprego público. Carreira e
promoción profesional. Formación e perfeccionamento.

Tema 4.- Situacións administrativas. Sistema retributivo. Vacacións, licenzas e
permisos.

Tema 5.- Representación, participación, negociación colectiva e dereito de reunión.

Tema 6.- Dereitos e deberes do persoal funcionario. Incompatibilidades.

Tema 7.- Réxime disciplinario.

B.- O Regulamento de organización e funcionamento do Parlamento de Galicia

Tema 8.- Autonomía administrativa do Parlamento. Organización da Administración do
Parlamento. A Mesa do Parlamento. A Presidencia. O Gabinete da Presidencia.

Tema 9.- A Oficialía Maior. Unidades administrativas integradas na Oficialía Maior.
Direccións da Administración parlamentaria.

Tema 10.- A Dirección de Xestión Parlamentaria. A Dirección de Intervención Xeral e
Asuntos Económicos. A Dirección de Recursos Humanos e Réxime Interior.

Tema 11.- Réxime xurídico-administrativo. Réxime xurídico das disposicións e dos
actos administrativos. Procedemento administrativo. Contratación. Bens.

PARTE TERCEIRA.- DEREITO CONSTITUCIONAL

a) O ordenamento constitucional español

Tema 1.- A Constitución española e as fontes do dereito. A constitución como norma
xurídica. O sistema de fontes: os principios de xerarquía e competencia. A vixencia e
eficacia das normas: a idea de quebrantamento constitucional.

Tema 2.- A Comunidade Europea. As fontes do dereito comunitario. Os tratados
constitutivos da Comunidade Europea e as súas modificacións posteriores. Os
regulamentos comunitarios e a súa aplicabilidade directa. As directivas comunitarias.

Tema 3.- As leis orgánicas. O concepto de lei orgánica e a súa posición no sistema de
fontes. Os tratados internacionais e a súa recepción polo dereito interno.

Tema 4.- A lei. O procedemento de elaboración da lei. Leis de Pleno e Comisión. Os
actos con forza de lei: o decreto lexislativo e os decretos lei. O regulamento
administrativo.

Tema 5.- Os estatutos de autonomía e as fontes do dereito. As leis das comunidades
autónomas. Os actos con forza de lei das comunidades autónomas. O regulamento
administrativo das comunidades autónomas.

b) 0 procedemento español de reforma constitucional
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Tema 6.- A reforma da Constitución no ordenamento español. Procedemento de
reforma na Constitución española: iniciativa, elaboración, exame e adopción definitiva
da reforma. Os límites á reforma na Constitución española.

c) A ordenación territorial do Estado. Especial referencia ao dereito autonómico galego

Tema 7.- O Estado autonómico. Os diferentes modelos de comunidades autónomas.
Distribución de competencias entre o Estado e as comunidades autónomas. Os
mecanismos de control e cooperación. Organización institucional das comunidades
autónomas. O financiamento das comunidades autónomas.

Tema 8.- A- autonomía galega: orixe e evolución. O Estatuto de autonomía galego:
estrutura e contido. As competencias da autonomía galega. Aplicación do dereito
galego: leis, decretos e regulamentos.

Tema 9.- Organización institucional da Comunidade Autónoma galega. O Parlamento.
O presidente e o Consello de Goberno. O Tribunal Superior de Xustiza.

d) O proceso constituinte

Tema 10.- A transición a democracia e o proceso constituinte español. O significado

político e as consecuencias xurídicas do consenso constitucional. A anfiboloxía
constitucional. As influencias históricas e foráneas no novo ordenamento
Constitucional.

e) A fórmula política da Constitución española

Tema 11.- 0 Estado social e democrático de dereito e as súas proxeccións
constitucionais: o conflito entre Estado social e Estado de dereito na doutrina
contemporánea. O significado político dos valores superiores e as súas implicacións
constitucionais.

Tema 12.- A forma política do Estado. O significado da Monarquía parlamentaria. A
polémica entre forma de Estado e forma de goberno e a súa configuración
constitucional.

Tema 13.- 0 principio constitucional da autonomía e a súa conexión cos principios de
unidade e solidariedade. O Estado español como Estado autonómico. A configuración
definitiva do mapa autonómico.

f) Parte dogmática da constitución e o seu sistema de garantías

Tema 14.- Dereitos e deberes fundamentais. Consideración xeral do título 1 da
Constitución. A igualdade ante a lei. Dereitos fundamentais e liberdades públicas (1). 0
dereito á vida. Liberdade ideolóxica e de culto. O dereito á seguridade persoal. O
dereito ao honor, á intimidade e á propia imaxe.

Tema 15.- Dereitos fundamentais e liberdades públicas (II). O dereito de reunión. O
dereito de asociación. O dereito de participación e de acceso ás funcións públicas.
Especial consideración do dereito de sufraxio. 0 sistema electoral español.
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Tema 16.- Dereitos fundamentais e liberdades públicas (III). O dereito á tutela efectiva.
O dereito á educación. A liberdade de folga e a liberdade de sindicación. O dereito á
propiedade e á libre empresa. Dereitos e deberes dos cidadáns. O servizo militar e a
obxección de conciencia. O sistema tributario. O dereito a contraer matrimonio e á
protección da familia.

Tema 17.- Os sistemas de protección dos dereitos e liberdades no ordenamento
constitucional español. A actuación inmediata e mediata dos dereitos constitucionais. O
recurso de amparo: procedemento e ámbito.

g) Os poderes do Estado

Tema 18.- A distribución orgánica do poder do Estado. A xefatura do Estado. A
configuración constitucional da Coroa. As funcións do rei.

Tema 19.- As Cortes Xerais. O significado do bicameralismo no ordenamento
constitucional español: Congreso e Senado. A organización das cámaras. O presidente.
A Mesa. A Xunta de Portavoces. Os grupos parlamentarios. Os órganos de produción
parlamentaria. O Pleno e as comisións.

Tema 20.- A autonomía das cámaras e o dereito parlamentario. Os regulamentos
parlamentarios. O estatuto dos parlamentarios. As prerrogativas dos parlamentarios.
Incompatibilidade e inelixibilidade. Os delitos dos parlamentarios.

Tema 21.- O funcionamento das cámaras. Constitución, renovación e disolución. As
funcións das Cortes. A función lexislativa. As funcións económicas. As funcións de
control político. Rogos e preguntas. Interpelacións, proposicións non de lei e mocións.
A moción de censura.

Tema 22.- Os órganos dependentes das Cortes Xerais. O Defensor do Pobo. O
Tribunal de Contas. A súa estrutura, competencias e funcións.

Tema 23.- O Goberno: a súa regulación constitucional. Organización, estrutura e
funcións do Goberno. Goberno e administración. Os principios constitucionais
informadores da administración. Lexislación administrativa básica. O Consello de
Estado como órgano consultivo. Principios constitucionais informadores da función
pública.

Tema 24.- 0 poder xudicial. O Consello Xeral do Poder Xudicial como órgano de
autogobemo. Principios fundamentais da xustiza: orixe popular. Independencia
xudicial. Unidade xudicial. Sometemento do xuíz a lei. A organización xudicial
española.

Tema 25.- A defensa da Constitución. O Tribunal Constitucional: composición,
estrutura e funcionamento. As competencias do Tribunal Constitucional. O valor e
alcance das sentenzas do Tribunal Constitucional.
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ANEXO III

DECLARACIÓN XURADA OU PROMESA

D./D.a

..................................

con domicilio en

............ e

documento nacional de identidade número .................................................

Declara baixo xuramento ou promete, para os efectos de participar no proceso selectivo

dunha praza de letrado/a do Parlamento de Galicia, que non foi separado/a do servizo de

ningunha das administracións públicas e que non está inhabilitado/a para o exercicio das

funcións públicas. Así mesmo, declara que son certos todos os datos achegados respecto

deste proceso selectivo.

............................................. ........de ..... ............. de 2007

Sinatura
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ANEXO IV

CERTIFICACIÓN DE MÉRITOS QUE SE FAN CONSTAR NO PROCESO
SELECTIVO DUNHA PRAZA DE LETRADO/A

D./D.a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ....... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..........
(cargo/posto) . . . . . . . . .. . ... . .. . .......................... . . . . . . . . . . .. . .. . . . . . . . .. . .. . .. . .. . . . . . . . .. . .. . .. . .
...............

Certifica:

Que, segundo os antecedentes que constan
nesta* ....................................................................... e á vista da documentación achegada,
D./Da . . . . . . . . . . . . . . ......................................................................................................................
participante no proceso selectivo para a cobertura unha praza de letrado/a do Parlamento
de Galicia, ten acreditados os seguintes extremos:

Experiencia profesional:

No Parlamento de Galicia; tempo : . . .. . .. . .. . .. . . . . ....................meses (base 6.2.1.1)
Demais requi sitos :.................. ............................................ ....................................

Na administración pública de ............................................................ • tem o:......... ., p
meses (base 6.2.1.2). Demais

requisitos :.................................................................................................................

Grao persoal consolidado :...........................................................
Tempo de permanencia en postos de traballo de cada
nivel :....................................................................................................................................
............................................................................................................................

E para que conste, para os efectos da participación da persoa interesada no
concurso oposición do persoal funcionario para a cobertura dunha praza de letrado/a
dentro da relación de postos de traballo do Parlamento de Galicia, publicado no Diario
Oficial de Galicia o día ........................................................... asino esta certificación en
................................................................ o día .................de .......................................de
2007. -

Sinatura

* Denominación da administración pública de que se trata
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Acordo da Mesa do Parlamento de Galicia, do 6 de agosto de 2007, polo que se
anuncia a convocatoria de probas selectivas para o ingreso por oposición e polo
sistema de quenda libre nunha praza de titulado/a superior do grupo A da
Administración da Cámara e polo que se aproban as bases reguladoras do
procedemento

De conformidade co establecido no acordo da Mesa do Parlamento de Galicia do 30 de
xullo de 2007, polo que se aproba a ampliación da oferta de emprego público para o ano
2007, constituída, entre outras, por unha praza de titulado/a superior do grupo A, ao
abeiro do disposto nos artigos 30.1.2 e 60.3 do seu Regulamento e 57 do Estatuto de
persoal, a Mesa do Parlamento aprobou, en reunión celebrada o día 6 de agosto de 2007,
a convocatoria de probas selectivas para a súa provisión con suxeición ás seguintes

BASES

Primeira.- Normas xerais.

1.1.- Características da praza.

Convócase proceso selectivo para cubrir unha praza de titulado/a superior do grupo A
do cadro de persoal funcionario do Parlamento de Galicia.

A praza está dotada coas súas retribucións correspondentes, consignadas nos
orzamentos do Parlamento de Galicia para o ano 2007.

1.2.- Procedemento de selección.

Ao abeiro do establecido no artigo 55 do Estatuto de persoal do Parlamento, o sistema
de selección será o de oposición.

1.3.- Incompatibilidades.

O posto de traballo está sometido ao réxime xeral de incompatibilidades establecido na
Lei 53/1984, do 26 de decembro, e nas disposicións de desenvolvemento e
complementarias.

Segunda.- Requisitos dos aspirantes.

2.1.- Xerais.

Para seren admitidos á realización das probas selectivas, os aspirantes deberán reunir os
seguintes requisitos:

a) Ser español ou nacional dun estado membro da Unión Europea, ou nacional dalgún
estado ao cal, en virtude de tratados intemacionais subscritos pola Unión Europea e
ratificados por España, lle sexa aplicable a libre circulación de traballadores.

Tamén poderá participar, calquera que sexa a súa nacionalidade, o cónxuxe dos
españois, dos nacionais dalgún dos demais estados da Unión Europea, cando así o
prevexa o correspondente tratado, e dos nacionais dalgún estado ao cal lle sexa aplicable
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a libre circulación de traballadores, sempre que non estea separado de dereito, así como
os seus descendentes e os do seu cónxuxe menores de vinte e un anos ou maiores da dita
idade que vivan ás súas expensas.

b) Ter cumpfidos dezaseis anos de idade e non alcanzar a idade de xubilación.

c) Estar en posesión ou en condicións de obter o título de licenciado ou enxeñeiro en
informática ou telecomunicacións.

No caso de titulacións obtidas no estranxeiro, deberase posuír o documento acreditativo
da súa homologación.

d) Non padecer enfermidade ou limitación fisica ou psíquica que impida o desempeño
das correspondentes funcións.

e) Non se atopar separado a través de expediente disciplinario do servizo de calquera
das administracións públicas nin encontrarse inhabilitado para o desempeño de funcións
públicas por sentenza firme.

O aspirante que non teña nacionalidade española deberá acreditar, igualmente, non estar
sometido a sanción disciplinaria ou condena penal que impida, no seu Estado, o acceso
á función pública.

2.2.- Concorrencia.

Os requisitos establecidos na alínea anterior deberán cumprirse no último día de prazo
de presentación de solicitudes e manterse ata o momento de toma de posesión da praza
resultante deste proceso selectivo.

Terceira.- Solicitudes.

3.1.- Forma.

Quen desexe tomar parte nas probas selectivas deberá formular a súa solicitude no
modelo de instancia que figura como anexo 1, que tamén poderá ser facilitada nas
dependencias do Parlamento de Galicia. Xunto coa instancia presentarase a seguinte
documentación:

a) Fotocopia do documento nacional de identidade ou pasaporte.

Os aspirantes estranxeiros que residan en España deberán ademais presentar unha
fotocopia compulsada da tarxeta de residente comunitario ou de familiar de residente
comunitario en vigor ou, se é o caso, da tarxeta temporal de residente comunitario ou de
traballador cómunitario fronteirizo en vigor.

Os aspirantes que sexan nacionais da Unión Europea ou dalgún estado ao que, en
virtude dos tratados internacionais subscritos pola Unión Europea e ratificados por
España, lle sexa aplicable a libre circulación de traballadores que non residan en
España, ben por residiren no estranxeiro ou por se atoparen en España en réxime de
estadía, deberán presentar unha fotocopia compulsada do documento de identidade ou
pasaporte.
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Os familiares dos anteriores deberán presentar unha fotocopia compulsada do visado e,
se é o caso, do xustificante de ter solicitado a correspondente tarxeta ou xustificante de
ter solicitado a exención do visado e da correspondente tarxeta. De non ter solicitado
estes documentos deberán presentar os documentos expedidos polas autoridades
competentes que acrediten o vínculo do parentesco e unha declaración xurada ou
promesa do- español, do nacional dalgún dos demais estados membros da Unión
Europea e do nacional dalgún estado ao que, en virtude dos tratados internacionais
celebrados pola Unión Europea e ratificados por España, lle sexa aplicable a libre
circulación de traballadores, co que existe este vínculo, de que non está separado de
dereito do seu cónxuxe e, se é o caso, do feito de que o aspirante vive ás súas expensas
ou está ao seu cargo.

b) Xustificante de ter aboados os dereitos de exame ou, no seu defecto, de ser o caso,
documentación acreditativa de encontrarse nalgunha das situacións ás que fai referencia
esta convocatoria susceptibles da exención do pagamento.

c) Declaración de non se atopar separado a través de expediente disciplinario do servizo
de ningunha administración pública nin estar inhabilitado para o exercicio de funcións
públicas (anexo III).

d) Documento xustificativo orixinal ou fotocopia debidamente compulsada de estar en
posesión do curso de perfeccionamento de galego, ou equivalente debidamente
homologado polo órgano competente en materia de política lingüística da Xunta de
Galicia, para a exención prevista no segundo exercicio.

3.2.- Destinatario, prazo e lugar de presentación

As solicitudes dirixiranse á Presidencia do Parlamento de Galicia. O prazo de

presentación será de trinta días naturais, que se contarán a partir do seguinte ao da
publicación desta convocatoria no Diario Oficial de Galicia.

A presentación de solicitudes farase no Rexistro Xeral do Parlamento de Galicia,
situado na rúa do Hórreo, en Santiago de Compostela, ou por calquera dos medios
establecidos na Lei 30/1992, do 26 de novembro, de réxime xurídico das
administracións públicas e do procedemento administrativo común.

3.3.- Dereitos de exame.

O seu importe, de 39,16 euros, acreditarase achegándolle á solicitude para participar nas
probas selectivas o xustificante do ingreso mediante transferencia bancaria na conta
corrente de Caixa Galicia 2091-0388-91-3110000502, e indicarase: "Dereitos de exame
titulado/a superior grupo A. DNI ............................. "(do solicitante).

Aos aspirantes excluídos devolveráselles o importe ingresado, sempre que o soliciten no
prazo dun mes, contado desde a publicación da relación definitiva de admitidos e
excluídos no Boletín Ofacial do Parlamento de Galicia.

Estarán exentos do pagamento das taxas por dereitos de inscrición, logo da xustificación
documental, as persoas sinaladas no artigo 23.5.° da Lei 6/2003, do 9 de decembro, de
taxas, prezos e exaccións reguladoras da Comunidade Autónoma de Galicia.
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3.4.- Os aspirantes cun grao de minusvalidez igual ou superior ao 33 % deberán indicalo
na solicitude especificando claramente o tanto por cento de discapacidade recoñecida
polo órgano competente, e deberán solicitar as posibles adaptacións de tempo e medios
para a realización dos exercicios nos que esta adaptación sexa necesaria.

Cuarta.- Admisión de aspirantes.

4.1.- Relacións de admitidos e excluídos.

Rematado o prazo de presentación de instancias, a Presidencia ditará resolución na que
se declarará aprobada a relación provisional de admitidos e excluídos, con indicación de
apelidos, nome e número de documento nacional de identidade, xunto coa motivación
da exclusión, se é o caso. Esta resolución publicarase no Boletín Oficial do Parlamento
de Galicia, así como no taboleiro de anuncios do Parlamento de Galicia e na páxina web
do Parlamento de Galicia (www.parlamentodegalicia.es).

Os aspirantes excluídos dispoñerán dun prazo de dez días, contados a partir do seguinte
ao da publicación da resolución no Boletín Oficial do Parlamento de Galicia, para
poder emendar, de ser o caso, o defecto que motivase a exclusión. Para tal efecto, a
estimación ou desestimación destas peticións de emenda entenderanse implícitas na
resolución pola que se determine a relación definitiva de admitidos e excluídos.

Transcorrido o dito prazo, a Presidencia ditará resolución definitiva, contra a que se
pode interpoñer recurso potestativo de reposición ante este órgano no prazo dun mes
contado desde o día seguinte ao da súa publicación no Boletín Oficial do Parlamento de
Galicia, de conformidade co establecido na Lei 30/1992, do 26 de novembro, de réxime
xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común, 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. A resolución definitiva será obxecto da mesma publicidade ca a provisional.

O feito de figurar na relación de admitidos non prexulga que se lles recoñeza aos
interesados a posesión dos requisitos esixidos nestas bases. Cando da documentación
que deba presentarse, no caso de superar o proceso selectivo, se desprenda que non
posúe algún dos requisitos, o interesado decaerá en todos os dereitos que puidesen
derivar da súa participación neste procedemento.

A dita resolución definitiva determinará o lugar, a data e a hora do comezo do primeiro
exercicio.

Quinta.- Tribunal cualificador.

5.1.- Composición.

O tribunal cualificador das probas selectivas será designado pola Presidencia da
Cámara, de conformidade co disposto no acordo da Mesa do 19 de febreiro de 2007.

A composición, o funcionamento e os requisitos dos membros do tribunal serán os
previstos no dito acordo.

O tribunal poderá dispoñer a incorporación aos seus traballos de asesores especialistas
para as probas correspondentes aos exercicios que coide necesarios, limitándose estes
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asesores a prestar a súa colaboración nas súas especialidades técnicas. A designación de
tales asesores deberá comunicárselle á Presidencia do Parlamento de Galicia.

5.2.- Abstención e recusación.

Os membros do tribunal deberán absterse ou poderán ser recusados por calquera
interesado, e particularmente polos aspirantes, cando concorran algúns dos supostos
previstos nos artigos 28 e 29 da Lei 30/1992, do 26 de novembro, de réxime xurídico
das administracións públicas e do procedemento administrativo común, ou se realizasen
tarefas de preparación de aspirantes relativas a procesos selectivos de acceso ao corpo e
escala ao qué corresponde a praza obxecto desta convocatoria nos cinco anos anteriores
ao da súa publicación, debendo, neste caso, comunicarllo á Presidencia do Parlamento.
Cando se produza esta situación, e consecuentemente a vacante dun membro do tribunal
titular, o seu suplente cubrirá o devandito posto, e a Presidencia designará un novo
suplente.

A presidenta ou o presidente, na sesión de constitución do tribunal, solicitará dos
membros do tribunal declaración expresa de non encontrarse incursos nas circunstancias
previstas no artigo 28 da Lei 30/1992, do 26 de novembro, de réxime xurídico das
administracións públicas e do procedemento administrativo común, ou na prevista
nestas bases.

5.3.- Constitución e actuación.

O tribunal non poderá constituírse nin actuar sen a asistencia de polo menos tres dos
seus membros.

As decisións adoptaranse por maioría dos presentes.

Por cada sesión do tribunal levantarase acta, coa sinatura do secretario ou secretaria e co
visto e prace do presidente ou presidenta.

5.4.- En ningún caso o tribunal poderá aprobar nin declarar que superou o proceso
selectivo un número superior de aspirantes ao da praza convocada. Será nula de pleno
dereito calquera proposta de aprobados que o contraveña.

Sexta.- Proceso de selección.

O proceso de selección será o de oposición.

Os programas que rexerán as probas selectivas serán os publicados como anexo II a
estas bases.

6.1.- Exercicios.

a) Primeiro exercicio, de carácter eliminatorio, que constará de dúas probas:

Primeira proba: consistirá en contestar por escrito a un cuestionario de 50 preguntas tipo
test con respostas alternativas propostas polo tribunal que será o resultante do sorteo

entre dous questionarios elaborados previamente por aquel, e relativos ao contido do
temario. No test poderán poñerse ata cinco preguntas máis de reserva para o caso de que
se anule algunha das mencionadas anteriormente.
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Os interesados poderán formular alegacións no prazo de tres días hábiles seguintes ao
da realización do exercicio.

No prazo de vinte e catro horas seguintes á realización do exercicio farase público, no
lugar onde se realice o exercicio e na páxina web do Parlamento, o modelo das
respostas correctas.

A presidenta ou presidente do tribunal adoptará as medidas oportunas para garantir que
este test sexa corrixido sen que se coñeza a identidade dos aspirantes, utilizando para iso
impresos adecuados. O tribunal excluirá aqueles aspirantes cuxos exercicios presenten
marcas ou signos que permitan coñecer a identidade do opositor.

Por cada resposta incorrecta non se descontará ningunha resposta correcta.

A proba realizarase a porta pechada sen outra asistencia ca a dos opositores, membros
do tribunal e os colaboradores designados por este.

Segunda proba: consistirá no desenvolvemento escrito de vinte preguntas relacionadas
coa parte específica do programa, das cales cinco serán de contido práctico, nun tempo
máximo de dúas horas.

Os aspirantes procederán á lectura da segunda proba en sesión pública perante o
tribunal, que poderá formular preguntas sobre o contido dos supostos prácticos
realizados.

A primeira proba cualificarase entre 0 e 10 puntos. A segunda proba cualificarase entre
0 e 15 puntos. A cualificación total do exercicio será o resultado da suma das
puntuacións da primeira e da segunda proba.

Para poder superar este primeiro exercicio, será necesario acadar unha puntuación
mínima total de 12,5 puntos.

b) Segundo éxercicio, de carácter eliminatorio, que constará de dúas probas:

Primeira proba: consistirá na tradución dun texto do galego ao castelán elixido por
sorteo de entre dous textos propostos polo tribunal.

Segunda proba: consistirá na tradución dun texto do castelán ao galego elixido por
sorteo de entre dous textos propostos polo tribunal.

Este exercicio cualificarase como apto ou non apto.

Están exentos da realización deste segundo exercicio os aspirantes que acrediten a
posesión do curso de iniciación de galego, ou a correspondente validación expedida
polo órgano competente en materia de política lingüística da Xunta de Galicia. Tamén

estarán exentos os aspirantes que realicen, polo menos, unha das probas do primeiro
exercicio en galego.

6.2.- Unha vez rematada a corrección da totalidade dos exercicios, a puntuación
publicarase no Boletín Oficial do Parlamento de Galicia, no taboleiro de anuncios do
Parlamento de Galicia e na páxina web do Parlamento de Galicia
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(www.parlamentodegalicia.es). Concederase a partir de entón un prazo de dez días para
que os aspirantes fagan ante o tribunal as alegacións que coiden oportunas.

6.3.- Os aspirantes deberán presentarse para a realización de cada exercicio provistos do
documento nacional de identidade ou documento fidedigno acreditativo desta, a xuízo
do tribunal. Así mesmo, deberán levar bolígrafo azul ou negro.

6.4.- Os aspirantes non poderán acudir ao recinto do exame provistos de teléfono móbil,
obxectos ou demais dispositivos de carácter electrónico.

Sétima. - Desenvolvemento dos exercicios.

7.1.- Os exercicios distribuiranse en galego. Non obstante, tamén se distribuirán en
castelán aos aspirantes que así o soliciten.

7.2.- En calquera momento os aspirantes poderán ser requiridos polo tribunal coa
finalidade de acreditar a súa personalidade.

7.3.- En calquera momento do proceso selectivo, se o tribunal tivese coñecemento de
que algún aspirante non cumpre algún dos requisitos esixidos pola convocatoria, logo da
audiencia do interesado, deberá acordar a súa exclusión, se procede.

7.4.- A orde de actuación dos opositores iniciarase alfabeticamente pola letra A, de
conformidade coa resolución da Presidenta do Parlamento de Galicia do 30 de xaneiro
de 2007, pola que se publica o resultado do sorteo efectuado respecto dos procesos
selectivos que se realicen no ano 2007.

7.5.- Os aspirantes serán convocados para cada exercicio en único chamamento, e será
excluído da oposición quen non compareza.

7.6.- A publicación do anuncio de realización do segundo exercicio será efectuada polo
tribunal no taboleiro de anuncios do Parlamento de Galicia e na páxina web do
Parlamento de Galicia, con corenta e oito horas, polo menos, de antelación á sinalada
para a súa iniciación.

Oitava.- Lista de aprobados.

Transcorrido o prazo establecido na base 6.2, o tribunal elevaralle á Mesa do
Parlamento proposta en favor do aspirante que obtivese a maior puntuación, o que será
publicado no Boletín Oficial do Parlamento de Galicia.

No suposto de empate nas puntuacións de dous ou máis aspirantes, aquel resolverase a
favor do aspirante que obtivese a puntuación máis alta na segunda proba do primeiro
exercicio. De persistir o empate, resolverase por orde alfabética, que se iniciará pola
letra establecida no punto 7.4 destas bases.

Novena.- Presentación de documentos.

9.1.- O aspirante que superase o proceso selectivo deberá presentar, ante a Presidencia
do Parlamento, e no prazo de vinte días naturais desde que se faga público o acordo de
aprobación pola Mesa do Parlamento de Galicia, os documentos acreditativos de reunir
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as condicións de capacidade e os requisitos esixidos na convocatoria coa expresión

seguinte:

a) Fotocopia debidamente compulsada do título de licenciado ou enxeñeiro en
informática ou telecomunicacións, ou certificación académica co xustificante do
aboamento dos dereitos de expedición do título.

b) Certificado médico acreditativo de non padecer enfermidade nin defecto fisico que o
imposibilite para o servizo. O aspirante que teña a condición de minusválido deberá
presentar certificación do órgano competente, no que se acredite tal condición e a súa
capacidade para desempeñar as funcións que lle correspondan.

9.2.- Se dentro do prazo fixado, e agás os casos de forza maior libremente apreciados
pola Oficialía Maior, o aspirante non presentase a documentación, ou do exame dela se
deducise que carece dalgún dos requisitos sinalados na base segunda, non poderá ser
nomeado persoal funcionario e quedarán anuladas as súas actuacións, sen prexuízo da
responsabilidade en que incorrese por falsidade na solicitude inicial.

Décima.- Nrnneamento.

Unha vez presentados os documentos aos que fai referencia a base anterior, logo de
transcorrer o prazo de presentación de documentos, a Mesa procederá ao nomeamento
do aspirante que superase o proceso selectivo como persoal funcionario do Parlamento
de Galicia, que se publicará no Boletín Oficial do Parlamento de Galicia e no Diario
Oficial de Galicia. Deberá prestar xuramento ou promesa de acatar a Constitución, o
Estatuto de autonomía de Galicia e as demais leis e tomar posesión do seu posto dentro
do prazo dun mes desde a notificación do nomeamento.

Undécima.- Cláusula derradeira.

Contra esta convocatoria, que pon fin á vía administrativa, 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 30/1992, do 26 de novembro, de réxime
xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común, 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 o artigo 10.1.° da Lei
29/1998, do -13 de xullo, reguladora da xurisdición contencioso-administrativa.

Os actos administrativos que deriven desta convocatoria e da actuación dos tribunais
poderán ser impugnados nos casos e na forma establecidos pola Lei 30/1992, do 26 de
novembro, de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento
administrativo común.
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Selo do Rexistro

Datos

DNI DATA DE NACEMF.NTO

[ENOMINACIÓN DA PRAZA: TITULADO/A SUPERIOR DO GRUPO A

CONCELLO PROVINCIA NACIONALIDADE

ENDEREZO (rúa, praza, ninuero) LOCALIDADE CODIGO POSTAL

PROVINCIA TELÉFONO 1 1-7 TELEFONO 2

CORREO ELECTRÓNICO: (O/a aspirante acepta recibir as comunicacións a través deste medio):

MINUSVALIDEZ: % ADAPTACION:

Formación:

TÍTULO CENTRO DE EXPEDICIÓN

Méritos académicos: mestrados, cursos

DENOMINACIÓN HORAS CENTRO DE EXPEDICIÓN

Experiencia laboral:
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ANEXO II

TEMARIO

1.- ÁREA XERAL

Tema 1. A Constitución española de 1978: estrutura e características esenciais.

Procedemento de reforma.

Tema 2. As Cortes Xerais. Composición e funcionamento. Órganos vinculados ás
Cortes Xerais. A Coroa.

Tema 3. 0 Estatuto de autonomía de Galicia: antecedentes, estrutura e contido. Os
poderes da Comunidade Autónoma de Galicia.

Tenia 4. 0 Parlamento de Galicia: composición e elección. O Regulamento do
Parlaniento de Galicia: natureza e estrutura.

Tema 5. 0 Regulamento de organización e funcionamento do Parlamento de Galicia.

Tema 6. A función pública parlamentaria; a súa normativa aplicable.

Tema 7. Os contratos administrativos: natureza e clases. Procedemento e formas de
adxudicación. Os contratos de tecnoloxías da información. Extinción dos contratos.

Tema S. Tecnoloxías actuais de ordenadores. Base tecnolóxica. Compoñentes,
funcionalidades e capacidades.

Tema 9. Conceptos de sistemas operativos. Estruturas, compoñentes e funcións.
Características e evolución. Administración de memoria. Procesos e subprocesos.
Entrada/saída. Sistemas de arquivo. Sistemas operativos multiprocesador.

Tema 10. Linguaxes actuais de programación. Características técnicas. Especialidade
funcional. Produtividade. Estandarización.

Tema 11. Concepto e compoñentes dunha contorna de bases de datos.

Tema 12. Sistemas de xestión de bases de datos relacionais. Antecedentes históricos.
Características e elementos constitutivos. A linguaxe SQL.

Tema 13. Ar.quitecturas cliente-servidor. Tipoloxía. Compoñentes. Interoperabilidade de
compoñentes. Vantaxes e inconvenientes.

Tema 14. Minaría de datos. Aplicación á resolución de problemas de xestión.
Tecnoloxía e algoritmos.

Tema 15. Características técnicas e funcionais dos sistemas operativos: Windows,
Linux e Unix.

Tema 16. Estruturas de datos: Táboas, listas e árbores. Algoritmos: ordenación, procura,
recursión, grafas. Organizacións de ficheiros.
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Tema 17. Linguaxes de tags. Características e funcionalidades. HTML, XML.

Linguaxes de script.

2.- ÁREA ESPECÍFICA

Tema 18. A plataforma.Net. Servizos. Ferramentas.

Tema 19. Desenvolvemento de aplicacións web con Asp.net 2.0: webforms,
programación en N capas.

Tema 20. Aplicacións orientadas a servizo: SOA, servizos web, XML, XSD, WSDL.

Tema 21. Aceso a datos con Asp.net 2.0: clases tipadas. Obxectos de acceso a datos.

Tema 22. Desenvolvemento de aplicacións cliente-servidor con C#. Windowsform,
acceso a datos, Smartclients. Despregamento de aplicacións e mantemento.

Tema 23. Portais web con Visual Studio 2005, Ajax, webparts 2.0.

Tema 24. Fluxos de traballo: mantemento e deseño de aplicacións con K2.net.

Tema 25. Programación e administración de bases de datos relacionais: SQL server
2000.

Tema 26. Sistemas de xestión documental: Administración e programación de
Sharepoint 2003. Webparts.

Tema 27. Implementando a seguridade en aplicacións web: modelos de ataque e defensa
con Asp.net.

Tema 28. Modelo de memoria en aplicacións Asp.net: impersonación e suplantación de
usuarios.

Tema 29. Seguridade de usuarios.

Tema 30. 0 servidor web IIS 6.0. Instalación e mantemento de aplicacións web. HTTP,
HTTPS.

Tema 31. Seguridade de datos, encriptación, PKI, certificación dixital. Almacéns de
certificados en Windows, clases net de encriptación.

Tema 32. Microsoft Office. Macros, xeración automática de documentos. Office como
frontal de aplicacións.

Tema 33. Programación dos navegadores da internet. CSS, javascripts, DHTML.

Tema 34. Concepto do ciclo de vida dos sistemas e fases. Modelo en cascada e modelo
en espiral do ciclo de vida.
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Tema 35. Modelización conceptual. Elementos: entidades, atributos, relacións,
identificadores, roles. Regras de modelización. Validación e construción de modelos de
datos.

Tema 36. Deseño de bases de datos. O modelo lóxico relacional. Normalización.
Deseño lóxico. Deseño fisico. Problemas de concorrencia de acceso: lectura sucia,
lectura pantasma e bloqueo. Mecanismos de resolución de conflitos.

Tema 37. Análise e deseño orientado a obxectos. Concepto. Elementos. O proceso
unificado de software. A linguaxe de modelado unificado (UML).

Tema 38. Software libre e software propietario. Características e tipos de licenzas. A
protección xurídica dos programas de ordenador. Tecnoloxías de protección de dereitos
dixitais.

Tema 39. Seguridade fisica e lóxica dun sistema de información. Riscos, ameazas e
vulnerabilidades. Medidas de protección e aseguramento. Auditoria de seguridade
fisica.

Tema 40. Medios de transmisión. Cables metálicos. Cable coaxial. Fibra óptica.
Tipoloxía de redes de cable. Medios inalámbricos. Sistemas de transmisión por satélite.

Tema 41. Redes locais. Tipoloxía. Medios de transmisión. Métodos de acceso.
Dispositivos de interconexión.

Tema 42. 0 modelo OSI ISO. O modelo TCP/IP. Comparación OSI con TCP/IP.

Tema 43. A rede Internet: arquitectura de rede. Principios de funcionamento. Servizos:
evolución, estado actual e perspectivas de futuro.
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ANEXO III

DECLARACIÓN XURADA OU PROMESA

D./D.a

con,

domicilio en ......................................................e documento nacional de

identidade número .................................................

Declara baixo xuramento ou promete, para os efectos de participar no

proceso selectivo dunha praza de titulado/a superior do grupo A do

Parlamento de Galicia, que non foi separado/a do servizo de ningunha das

administracións públicas e que non está inhabilitado/a para o exercicio das

funcións públicas. Así mesmo, declara que son certos todos os datos

achegados respecto deste proceso selectivo.

............................................. ........ de ...........---....de 2007

Sinatura
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ESTRUCTURA

1. PROCEDEMENTOS DE NATUREZA NORMATIVA
1.1 LEIS E OUTRAS NORMAS

1.1.1 LEIS
1.1.2 REGULAMENTO DO PARLAMENTO
1.1.3  NORMAS COMPLEMENTARIAS E RESOLUCIÓNS INTERPRETATIVAS DO REGULAMENTO
1.1.4  CONVENIOS E ACORDOS DE COOPERACIÓN CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS

1.2 PROXECTOS E PROPOSICIÓNS DE LEI
1.2.1 PROXECTOS DE LEI
1.2.2 PROPOSICIÓNS DE LEI 
1.2.3 PROPOSICIÓNS DE LEI  DE INICIATIVA POPULAR

1.3 OUTRAS PROPOSTAS DE NORMAS
1.3.1 PROPOSICIÓNS DE REFORMA DO REGULAMENTO DO PARLAMENTO
1.3.2 PROPOSICIÓNS DE LEI PARA PRESENTAR PERANTE O CONGRESO DOS DEPUTADOS
1.3.3 PROPOSTAS DE CONVENIOS E ACORDOS DE COOPERACIÓN CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS

2. PROCEDEMENTOS ESPECIAIS DE CARÁCTER INSTITUCIONAL
2.1 INVESTIDURA
2.2 MOCIÓN DE CENSURA
2.3 CUESTIÓN DE CONFIANZA

3. PROCEDEMENTOS DE CONTROL E IMPULSO
3.1 CONTROL SOBRE AS DISPOSICIÓNS DA XUNTA CON FORZA DE LEI

3.1.1 DECRETOS LEXISLATIVOS
3.1.2 OBXECCIÓNS
3.1.3 DITAME DA COMISIÓN
3.1.4 RESOLUCIÓN DO PLENO

3.2 COMUNICACIÓNS DA XUNTA DE GALICIA
3.2.1 COMUNICACIÓN DA XUNTA DE GALICIA
3.2.2 PROPOSTAS DE RESOLUCIÓN
3.2.3 RESOLUCIÓNS APROBADAS

3.3 EXAME DE PROGRAMAS E PLANS
3.3.1 PROGRAMAS E PLANS
3.3.2 INFORME DA PONENCIA
3.3.3 PROPOSTAS DE RESOLUCIÓN
3.3.4 RESOLUCIÓNS APROBADAS

3.4 ACORDOS, RESOLUCIÓNS OU PROPOSTAS DE COMISIÓNS ESPECIAIS OU DE INVESTIGACIÓN
3.5 MOCIÓNS

3.5.1 MOCIÓNS
3.5.2 EMENDAS ÁS MOCIÓNS
3.5.3 MOCIÓNS APROBADAS
3.5.4 MOCIÓNS REXEITADAS

3.6 PROPOSICIÓNS NON DE LEI
3.6.1 PROPOSICIÓNS NON DE LEI EN PLENO

3.6.1.1 PROPOSICIÓNS
3.6.1.2 EMENDAS ÁS PROPOSICIÓNS
3.6.1.3 PROPOSICIÓNS APROBADAS

3.6.2 PROPOSICIÓNS NON DE LEI EN COMISIÓN
3.6.2.1 PROPOSICIÓNS
3.6.2.2 EMENDAS ÁS PROPOSICIÓNS
3.6.2.3 PROPOSICIÓNS APROBADAS
3.6.2.4 PROPOSICIÓNS REXEITADAS

3.7 OUTRAS PROPOSTAS DE RESOLUCIÓN
3.7.1 PROPOSTAS DE RESOLUCIÓN DA PRESIDENCIA E A MESA
3.7.2 DECLARACIÓNS INSTITUCIONAIS
3.7.3 OUTRAS RESOLUCIÓNS

3.8 PROCEDEMENTOS DE CONTROL ECONÓMICO E ORZAMENTARIO
3.8.1 MEMORIA ANUAL DO CONSELLO DE CONTAS E INFORME DE FISCALIZACIÓN DAS CONTAS DO SECTOR PÚBLICO DA COMUNIDADE  AUTÓNOMA
3.8.2 INFORMES SOBRE O ESTADO DE EXECUCIÓN DO ORZAMENTO

4. PROCEDEMENTOS DE INFORMACIÓN
4.1 SOLICITUDES DE COMPARECENCIA

4.1.1 SOLICITUDES DE COMPARECENCIA EN PLENO
4.1.2 SOLICITUDES DE COMPARECENCIA EN COMISIÓN

4.2 INTERPELACIÓNS
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4.3 PREGUNTAS
4.3.1 PREGUNTAS ORAIS EN PLENO

4.3.1.1 PREGUNTAS URXENTES
4.3.1.2 PREGUNTAS AO PRESIDENTE DA XUNTA DE GALICIA

4.3.2 PREGUNTAS ORAIS EN COMISIÓN
4.3.3 PREGUNTAS PARA RESPOSTA POR ESCRITO

4.4 RESPOSTAS A PREGUNTAS
4.5 SOLICITUDES DE DATOS, INFORMES E DOCUMENTOS

5. PROCEDEMENTOS RELATIVOS A OUTRAS INSTITUCIÓNS E ÓRGANOS
5.1 SOLICITUDE AO GOBERNO DO ESTADO DA ADOPCIÓN DE PROXECTOS DE LEI
5.2 PROCEDEMENTOS RELACIONADOS CO TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
5.3 VALEDOR DO POBO

5.3.1 NORMAS RELATIVAS AO VALEDOR DO POBO
5.3.2 INFORMES DO VALEDOR DO POBO
5.3.3 RESOLUCIÓNS DO VALEDOR DO POBO

5.4 CONSELLO DE CONTAS
5.4.1 NORMAS RELATIVAS AO CONSELLO DE CONTAS
5.4.2 INFORMES DO CONSELLO DE CONTAS

5.5 OUTRAS INSTITUCIÓNS E ÓRGANOS

6. ELECCIÓNS, DESIGNACIÓNS E PROPOSTAS DE NOMEAMENTO
6.1 SENADORES EN REPRESENTACIÓN DA COMUNIDADE AUTÓNOMA
6.2 VALEDOR DO POBO E VICEVALEDORES
6.3 CONSELLEIROS DE CONTAS
6.4 TERNA PARA A PROVISIÓN DE VACANTES DO TRIBUNAL SUPERIOR DE XUSTIZA DE GALICIA
6.5 VOCAIS DA XUNTA ELECTORAL DE GALICIA
6.6 MEMBROS DO CONSELLO DE ADMINISTRACIÓN DA COMPAÑÍA DE RADIO-TELEVISIÓN DE GALICIA
6.7 MEMBROS DO CONSELLO ASESOR DE RADIO-TELEVISIÓN ESPAÑOLA EN GALICIA
6.8 VOCAIS DOS CONSELLOS SOCIAIS DAS UNIVERSIDADES DE GALICIA
6.9 VOCAIS DO CONSELLO DE BIBLIOTECAS
6.10 DELEGACIÓN PARA A DEFENSA DE PROPOSICIÓNS DE LEI DO PARLAMENTO DE GALICIA NO CONGRESO
6.11 OUTRAS ELECCIÓNS, DESIGNACIÓNS OU PROPOSTAS DE NOMEAMENTO

7. COMPOSICIÓN DO PARLAMENTO, RÉXIME E GOBERNO INTERIOR, ORGANIZACIÓN E FUNCIONAMENTO
7.1 COMPOSICIÓN DO PARLAMENTO E OS SEUS ÓRGANOS

7.1.1 COMPOSICIÓN DO PLENO
7.1.2 COMPOSICIÓN DA DEPUTACIÓN PERMANENTE
7.1.3 COMPOSICIÓN DA MESA DO PARLAMENTO
7.1.4 COMPOSICIÓN DA MESA-XUNTA DE PORTAVOCES
7.1.5 COMPOSICIÓN DAS COMISIÓNS
7.1.6 COMPOSICIÓN DA MESA DAS COMISIÓNS
7.1.7 COMPOSICIÓN DOS GRUPOS PARLAMENTARIOS

7.2 RÉXIME E GOBERNO INTERIOR
7.2.1 NORMAS DE RÉXIME E GOBERNO INTERIOR
7.2.2 ESTATUTO DOS DEPUTADOS E GRUPOS PARLAMENTARIOS
7.2.3 ORZAMENTO DO PARLAMENTO
7.2.4 CONTA XERAL DO PARLAMENTO

7.3 ORGANIZACIÓN E FUNCIONAMENTO DO PARLAMENTO
7.3.1 CONSTITUCIÓN DO PARLAMENTO
7.3.2 PROPOSTAS DE RESOLUCIÓN POLAS QUE SE CREAN COMISIÓNS
7.3.3 CONVOCATORIAS
7.3.4 ACORDOS, RESOLUCIÓNS E COMUNICACIÓNS DOS ÓRGANOS DA CÁMARA

7.3.4.1 CONVALIDACIÓN DOS ACORDOS DA DEPUTACIÓN PERMANENTE
7.3.4.2 NORMAS DE FUNCIONAMENTO DE COMISIÓNS NON PERMANENTES
7.3.4.3 PRÓRROGAS DOS PERÍODOS DE SESIÓNS
7.3.4.4 HABILITACIÓN DE DÍAS HÁBILES
7.3.4.5 DÍAS E HORAS DE REXISTRO DE DOCUMENTOS
7.3.4.6 OUTRAS RESOLUCIÓNS E ACORDOS

7.3.5 DISOLUCIÓN DO PARLAMENTO

8. ADMINISTRACIÓN DO PARLAMENTO DE GALICIA
8.1 ORGANIZACIÓN E NORMAS DE FUNCIONAMENTO DOS SERVIZOS
8.2 PERSOAL
8.3 ACTIVIDADES

8.3.1 CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA
8.3.2 XESTIÓN ECONÓMICA
8.3.3 CONVENIOS E ACORDOS
8.3.4 AXUDAS E BOLSAS
8.3.5 PUBLICACIÓNS

9. INFORMACIÓNS E CORRECCIÓNS DE ERROS
9.1 INFORMACIÓNS
9.2 CORRECCIÓNS DE ERROS
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RELACIÓN DE DEPUTADAS E DEPUTADOS PROCLAMADOS ELECTOS POR ORDE ALFABÉTICA

1.- Acuña do Campo, María del Carmen (PS deG-PSOE)
2.- Aymerich Cano, Carlos Ignacio (BNG)

3.- Baamonde Díaz, Agustín (PP)
4.- Balseiro Orol, José Manuel (PP)
5.- Baltar Blanco, José Manuel (PP)
6.- Barcón Sánchez, María del Mar (PS deG-PSOE)
7.- Barreiro Fernández, José Manuel (PP)
8.- BernardoTahoces, Angel (PP)
9.- Blanco Parga, Carlos Fernando (BNG)

10.- Burgo López, María de la Concepción (PS deG-PSOE)
11.- Cajide Hervés, María del Carmen (PS deG-PSOE)
12.- Calvo Pouso, Diego (PP)
13.- Castelao Bragaña, José Manuel (PP)
14.- Castiñeira Broz, Jaime (PP)
15.- Castro García, Roberto (PP)
16.- Cerdido Pintos, María Marta (PP)
17.- Cerviño González, Francisco (PS deG-PSOE)
18.- Cuíña Crespo, Xosé (PP)
19.- da Silva Méndez, María Carme (BNG)
20-. Fernández Leiceaga, Xoaquín María (PS deG-PSOE)
21.- Fervenza Costas, José (PP)
22.- Gallego Calvar, Carmen (PSdeG-PSOE)
23.- Gallego Lomba, José Manuel (PSdeG-PSOE
24.- Gómez Alonso, Alejandro (PP)
25.- González Mariñas, Pablo (BNG)
26.- González Méndez, María Amparo (PP)
27.- Lage Tuñas, José Manuel (PSdeG-PSOE)
28.- Lobeira Domínguez, Bieito (BNG)
29.- López Abella, María Susana (PP)
30.- López Besteiro, Manuela (PP)
31.- López Rodríguez, Dámaso (PP)
32.- López Veiga, Enrique César (PP)
33.- López Vidal, Pablo Xabier (PSdeG-PSOE)
34.- López-Chaves Castro, Ignacio Javier (PP)
35.- Losada Álvarez, Abel Fermín (PSdeG-PSOE)
36.- Mato Otero, Beatriz (PP)
37.- Meijón Couselo, Guillermo Antonio (PSdeG-PSOE)
38.- Méndez Romeu, José Luís (PSdeG-PSOE)
39.- Miras Portugal, Aurelio Domingo (PP)
40.- Negreira Souto, Carlos (PP)
41.- Núñez Feijoo, Alberto (PP)
42.- Orza Fernández, José Antonio (PP)
43.- Palmou Lorenzo, Xesús (PP)
44.- Parga Núñez, Manuel (BNG)
45.- Paz Antón, Xosé Ramón (BNG)
46.- Paz Franco, María Tereixa (BNG)
47.- Pérez Ares, César Augusto (PP)
48.- Pérez Herraiz, Margarita (PSdeG-PSOE)
49.- Pérez Touriño, Emilio (PSdeG-PSOE)
50.- Pita Varela, Jaime Alberto (PP)
51.- Pontón Mondelo, Ana Belén (BNG)
52.- Pose Mesura, Modesto (PSdeG-PSOE)
53.- Quintana Gónzalez, Anxo Manuel (BNG)
54.- Rego González, Ismael (PSdeG-PSOE)
55.- Riobó Dios, María Modesta (BNG)
56.- Rodríguez Arias, Marta (PP)
57.- Rodríguez Fernández, Maximino (PP
58.- Rodríguez Miranda, Antonio (PP)
59.- Rojo Noguera, Pilar (PP)
60.- Ruíz Rivas, Manuel Santos (PP)
61.- Salgado Núñez, Carmen Janet )(PP)
62.- Santalices Vieira, Miguel Ángel (PP)
63.- Santiso Miramontes, José Antonio (PP)
64.- Seara Sobrado, Laura Carmen (PSdeG-PSOE)
65.- Sestayo Doce, Beatriz (PSdeG-PSOE)
66.- Soneira Tajes, María Soledad (PSdeG-PSOE)
67.- Sueiro Pastoriza, Alberto (PP)
68.- Tabares Pérez-Piñeiro, Iago (BNG)
69.- Tojo Ramallo, Luís María (PSdeG-PSOE)
70.- Tomé Roca, José (PSdeG-PSOE
71.- Valladares Rodríguez, María Luisa (PP)
72.- Varela Sánchez, Ricardo Jacinto (PSdeG-PSOE)
73.- Vázquez Fernández, Manuel (PSdeG-PSOE)
74.- Vega Buxán, María Xosé (BNG)
75.- Villarino Santiago, Dolores (PSdeG-PSOE)
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