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política de medio ambiente e polo que se modiﬁcan as Directivas 86/278/CEE, 2002/49/CE,
2004/35/CE, 2007/2/CE, 2009/147/CE e 2010/63/UE, os Regulamentos (CE) nº 166/2006 e (UE) nº
995/2010, e os Regulamentos (CE) nº 338/97 e (CE) nº 2173/2005 do Consello (Texto pertinente para
efectos do EEE) [COM(2018) 381 ﬁnal] [2018/0205 (COD)]
104294

ı Resolución da Presidencia, do 11 de xuño de 2018, pola que se admite a trámite o escrito das Cor-

tes Xerais polo que se achega documentación relativa á Proposta de regulamento do Parlamento
Europeo e do Consello sobre a racionalización das medidas para promover a ﬁnalización da rede
transeuropea de transporte [COM(2018) 277 ﬁnal] [2018/0138 (COD)] {SEC(2018) 228 ﬁnal}
{SWD(2018) 178 ﬁnal} {SWD(2018) 179 ﬁnal}
-10/UECS-000179 (32195)
Consulta sobre aplicación do prinicipio de subsidiaridade relativo á Proposta de regulamento do
Parlamento Europeo e do Consello sobre a racionalización das medidas para promover a ﬁnalización da rede transeuropea de transporte [COM(2018) 277 ﬁnal] [2018/0138 (COD)] {SEC(2018) 228
ﬁnal} {SWD(2018) 178 ﬁnal} {SWD(2018) 179 ﬁnal}
104326

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

2.3.4. Estatuto dos grupos parlamentarios
2.3.4.1. Subvencións dos grupos parlamentarios

ı Acordo da Mesa do Parlamento, do 12 de xuño de 2018, polo que se toma coñecemento e se ordena a publicación no Boletín Oﬁcial do Parlamento de Galicia e no Portal de transparencia da páxina
web do balance e conta de resultados do exercicio 2017 da subvención asignada ao Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia con cargo ao orzamento do Parlamento (doc. núm. 32001)
104352

2.4. Organización e funcionamento do Parlamento
2.4.3. Convocatorias

ı Sesión plenaria (día 19 de xuño de 2018, ás 10.00 horas)

3. Administración do Parlamento de Galicia

104194

3.2. Recursos humanos

ı Resolución do procedemento de selección de persoal funcionario interino do Parlamento de Galicia para os efectos da provisión do posto de uxier AP89-RPT

104199

104184
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3. Administración do Parlamento de Galicia
3.2. Recursos humanos

Resolución do procedemento de selección de persoal funcionario interino do Parlamento
de Galicia para os efectos da provisión do posto de uxier AP89-RPT
A Mesa do Parlamento, na súa sesión do día 12 de xuño de 2018, adoptou os seguintes acordos:
Examínase a proposta do Servizo de Persoal e Réxime Interior na que se indica que a Mesa do Parlamento de Galicia, na súa reunión de 24 de xullo de 2017, convocou un proceso selectivo para a
provisión dunha praza de uxier en réxime interino, reservada para ser cuberta por persoas que
acrediten algunha discapacidade intelectual, e aprobou as bases reguladoras.
O tribunal cualiﬁcador das probas do antedito proceso selectivo, nomeado por Resolución da Presidencia do 22 de xaneiro de 2018 (BOPG número 249, do 30 de xaneiro de 2018), na súa reunión
de 19 de abril de 2018, acordou resolver a convocatoria a favor de D. Elías Ledo Vázquez e elevar á
Mesa do Parlamento a proposta do seu nomeamento, logo de que se presentase a documentación
prevista na base 4.2 da convocatoria (BOPG 308 de 22 de maio de 2018).
Con data do 1 de xuño de 2018 o aspirante presentou no Rexistro do Parlamento de Galicia, dentro
do prazo establecido, a documentación preceptiva e, unha vez revisada, comprobouse que estaba
completa e en regra.
Por todo iso, propónselle á Mesa do Parlamento o nomeamento de Elías Ledo Vázquez como funcionario interino do corpo auxiliar do Parlamento de Galicia para a cobertura temporal do posto
AP89 ata a incorporación ou xubilación do seu titular (funcionario en servicios especiais), ou, de
ser o caso, amortización.
Visto o disposto no art. 5 EPPG, a Mesa adopta o seguinte ACORDO:
1º. Resolver o proceso de selección de persoal interino para os efectos da provisión do posto de
traballo de uxier (AP 89-RPT) a favor de D. Elías Ledo Vázquez.
2º. Comunicar este acordo ao Servizo de Persoal e Réxime Interior e mais a Intervención e Asuntos
Económicos para os efectos do seu nomeamento e a cobertura en réxime interino do citado posto
de traballo.
Contra esta resolución, que pon ﬁn á vía administrativa, poderase presentar recurso potestativo
de reposición ante a Mesa do Parlamento de Galicia no prazo dun mes contado desde o día seguinte
ao da súa publicación no BOPG , ou impugnala directamente ante a Sala do Contencioso-Administrativo do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, no prazo de dous meses, contados desde a
mesma data, de conformidade co disposto na Lei 29/1998, do 13 de xullo, reguladora da xurisdición
contencioso-administrativa.
Santiago de Compostela, 13 de xuño de 2018
Xosé Antón Sarmiento Méndez
Letrado oﬁcial maior
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