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ı 20115 - 18982 (10/PRE-005159)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Torrado Quintela, Julio e Blanco Rodríguez, Noela
Sobre a opinión da Xunta de Galicia respecto da situación do persoal sanitario do Sergas en termos
de cantidade e calidade do seu traballo, así como da necesidade de atender as demandas dos representantes dos traballadores de retomar os acordos retributivos paralizados no ano 2010, e as
súas previsións en relación coa convocatoria da OPE de Sanidade para o ano 2017, segundo o
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acordo parlamentario do 21 de marzo do mesmo ano

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

2.3.1. Normas de réxime e goberno interior
2.3.2. Acordos e resolucións dos órganos da Cámara en materia de réxime e goberno interior

ı Escrito do G. P. de En Marea polo que achega corrección ao documento núm. 8863, do 10 de maio
de 2017, relativo ao balance e conta de resultados do exercicio 2016 da subvención asignada aos
grupos parlamentarios con cargo ao orzamento do Parlamento
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3. Administración do Parlamento de Galicia
3.2. Recursos humanos

ı Resolución da Presidencia, do 20 de novembro de 2017, pola que se nomea un técnico superior
de asistencia parlamentaria no Servizo de Asistencia Parlamentaria
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de réxime interior no Servizo de Persoal e Réxime Interior
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cacións do Servizo de Publicacións
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ı Resolución da Presidencia, do 20 de novembro de 2017, pola que se nomea un técnico superior
ı Resolución da Presidencia, do 20 de novembro de 2017, pola que se nomea un técnico de publi-
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Tómase coñecemento e ordénase a súa publicación no Boletín Oﬁcial do Parlamento de Galicia e no
Portal de transparencia da páxina web.
Santiago de Compostela, 21 de novembro de 2017
Diego Calvo Pouso
Vicepresidente 1º

3. Administración do Parlamento de Galicia
3.2. Recursos humanos

Resolución da Presidencia, do 20 de novembro de 2017, pola que se nomea un técnico
superior de asistencia parlamentaria no Servizo de Asistencia Parlamentaria
No uso das facultades que me conﬁre o Estatuto de persoal do Parlamento de Galicia, o Regulamento de organización e funcionamento do Parlamento de Galicia e as bases da convocatoria para
a provisión por concurso dos postos de técnico/a asistencia parlamentaria, técnico/a superior de
réxime interior e técnico/a de publicacións,
RESOLVO:
Nomear o funcionario do Parlamento de Galicia Santiago González Serrano, co DNI nº 32650154N, titular do posto de técnico superior do Servizo de Asistencia Parlamentaria.
Contra a presente resolución poderase interpoñer, potestativamente, recurso de reposición ante a
Mesa do Parlamento de Galicia no prazo dun mes, contado desde o día seguinte ao da súa publicación no Diario Oﬁcial de Galicia, de conformidade co establecido na Lei 39/2015, do 1 de outubro,
do procedemento administrativo común das administracións públicas, ou directamente recurso
contencioso-administrativo ante a Sala do Contencioso-Administrativo do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, no prazo de dous meses, contados desde o día seguinte ao da súa publicación, segundo a Lei 29/1998, do 13 de xullo, reguladora da xurisdición contencioso-administrativa.
Santiago de Compostela, 20 de novembro de 2017
Miguel Ángel Santalices Vieira
Presidente

Resolución da Presidencia, do 20 de novembro de 2017, pola que se nomea un técnico
superior de réxime interior no Servizo de Persoal e Réxime Interior
No uso das facultades que me conﬁre o Estatuto de Persoal do Parlamento de Galicia, o Regulamento de organización e funcionamento do Parlamento de Galicia e as bases da convocatoria para
a provisión por concurso dos postos de técnico/a asistencia parlamentaria, técnico/a superior de
téxime interior e técnico/a de publicacións,
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RESOLVO:
Nomear o funcionario do Parlamento de Galicia Martín Nercellas Méndez, co DNI nº 76821387-F,
titular do posto de técnico superior do Servizo de Persoal e Réxime Interior.
Contra a presente resolución poderase interpoñer, potestativamente, recurso de reposición ante a
Mesa do Parlamento de Galicia no prazo dun mes, contado desde o día seguinte ao da súa publicación no Diario Oﬁcial de Galicia, de conformidade co establecido na Lei 39/2015, do 1 de outubro,
do procedemento administrativo común das administracións públicas, ou directamente recurso
contencioso-administrativo ante a Sala do Contencioso-Administrativo do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, no prazo de dous meses, contados desde o día seguinte ao da súa publicación, segundo a Lei 29/1998, do 13 de xullo, reguladora da xurisdición contencioso-administrativa.
Santiago de Compostela, 20 de novembro de 2017
Miguel Ángel Santalices Vieira
Presidente
Resolución da Presidencia, do 20 de novembro de 2017, pola que se nomea un técnico de publicacións do Servizo de Publicacións
No uso das facultades que me conﬁre o Estatuto de persoal do Parlamento de Galicia, o Regulamento de organización e funcionamento do Parlamento de Galicia e as bases da convocatoria para
a provisión por concurso dos postos de técnico/a de asistencia parlamentaria, técnico/a superior
de réxime interior e técnico/a de publicacións.
RESOLVO:
Nomear o funcionario do Parlamento de Galicia Antonio Blanco Piñeiro, con DNI nº 36043517-X, titular do posto de técnico do Servizo de Publicacións.
Contra a presente resolución poderase interpoñer, potestativamente, recurso de reposición ante a
Mesa do Parlamento de Galicia no prazo dun mes, contado desde o día seguinte ao da súa publicación no Diario Oﬁcial de Galicia, de conformidade co establecido na Lei 39/2015, do 1 de outubro,
do procedemento administrativo común das administracións públicas, ou directamente recurso
contencioso-administrativo ante a Sala do Contencioso-Administrativo do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, no prazo de dous meses, contados desde o día seguinte ao da súa publicación, segundo a Lei 29/1998, do 13 de xullo, reguladora da xurisdición contencioso-administrativa.
Santiago de Compostela, 20 de novembro de 2017
Miguel Ángel Santalices Vieira
Presidente
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