
As propostas de ditame motivado presentaranse ante a Mesa, que as cualificará e admitirá a trámite
se reúnen os requisitos establecidos neste acordo.

A ausencia de propostas de ditame determinará a finalización do procedemento.

3º. Dar conta desta resolución na próxima reunión da Mesa que teña lugar.

Santiago de Compostela, 18 de outubro de 2017
Miguel Ángel Santalices Vieira
Presidente

4. Informacións e correccións de erros

4.2. Correccións de erros

Corrección de erros no Acordo da Comisión de valoración do concurso para a provisión
dos postos de técnico/a de asistencia parlamentaria, técnico/a superior de réxime interior
e técnico/a de publicacións do Parlamento de Galicia polo que se fai publica a puntuación
provisional acadada polos aspirantes, publicado no BOPG nº 196 do 19 de outubro de 2017

Advertido un erro no anexo de puntuación do Acordo da Comisión de valoración do concurso para a
provisión dos postos de técnico/a de asistencia parlamentaria, técnico/a superior de réxime interior e
técnico/a de publicacións do Parlamento de Galicia, polo que se fai publica a puntuación provisional
acadada polos aspirantes, no apartado relativo ao posto: técnico/a de asistencia parlamentaria, no as-
pirante Martín Nercellas Méndez a puntuación asignada para o mérito 6f) debe figurar no mérito 6e).

Santiago de Compostela, 20 de outubro de 2017
Carolina Costoya Pardo
Presidenta da Comisión de valoración

Corrección de erros no acordo da Mesa da Comisión 8ª, Pesca e Marisqueo, de cualifica-
ción de emendas ao articulado presentadas ao Proxecto de lei de portos de Galicia

Advertido un erro material no acordo da Mesa da Comisión 8ª, Pesca e Marisqueo, de cualificación
de emendas ao articulado presentadas ao Proxecto de lei de portos de Galicia, publicado no Boletín
Oficial do Parlamento de Galicia núm. 196, do 19 de outubro de 2017, procédese á súa corrección
nos seguintes termos:

No sumario e mais na páxina 58064, onde di: 

«Emendas ao articulado:

— Do G. P. Popular de Galicia, 2 emendas (doc. núm. 18164)
— Do G. P. de En Marea, 53 emendas (doc. núm. 18234)
— Do G. P. dos Socialistas de Galicia, 177 emendas (doc. núm. 18235)
— Do G. P. Popular de Galicia, 106 emendas (doc. núm. 18236 e correccion de erros no doc. 18291)»
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