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4.5 Debate e votación do ditame elaborado pola Comisión
1ª, Institucional, Administración Xeral, Xustiza e Interior,
sobre o Proxecto de lei de financiamento de formacións políticas e de fundacións e asociacións vinculadas 09/PL000026 (34138)
Publicación ditame da Comisión, BOPG nº 489, do 01.07.2015

3. Administración do Parlamento de Galicia
3.3. Asuntos económicos e contratación
— Información complementaria relativa á contratación administrativa para a prestación do servizo de interpretación da lingua
de signos

Publicación de emendas e votos particulares, BOPG nº 489, do 01.07.2015

Publícase a partida orzamentaria na que se garante que
existe crédito axeitado e suficiente e con cargo á cal será
Santiago de Compostela, 29 de xullo de 2015

financiado o contrato para prestación do servizo de interpretación da lingua de signos: 01.01.111B.227.11.

Pilar Rojo Noguera
Presidenta
Santiago de Compostela, 27 de xullo de 2015
— Sesión plenaria (Día 4 de agosto de 2015, ás 16.30 horas)

Xosé Antón Sarmiento Méndez
Letrado oficial maior

A Presidencia, de conformidade co disposto no artigo 53 do
Regulamento do Parlamento, resolveu convocar o Pleno do
Parlamento para realizar sesión o próximo día 4 de agosto de
2015, ás 16.30 horas, no pazo do Parlamento.

— Información complementaria relativa á contratación administrativa para a prestación do servizo de prevención alleo

De acordo coa Xunta de Portavoces e a Mesa, na reunión do
día 29 de xullo de 2015, a orde do día da sesión é a seguinte:

Publicase a partida orzamentaria na que se garante que
existe crédito axeitado e suficiente e con cargo á cal será
financiado o contrato para prestación do servizo de prevención alleo: 01.01.111B.227.09

Punto 1.Debate e votación do límite de gasto non financeiro
da Comunidade Autónoma de Galicia ao que se refire o
artigo 12 da lei 2/2011, do 16 de xuño, de disciplina orzamentaria e sustentabilidade financeira 09/LGNF 000003
(39285)

Santiago de Compostela, 27 de xullo de 2015.
Xosé Antón Sarmiento Méndez
Letrado oficial maior

Punto 2. Comparecencias en Pleno
— Información complementaria relativa á contratación adminis39128 (09/CPP-000328)
Da conselleira do Medio Rural e do Mar, por petición propia, para avaliar a situación actual do sector lácteo galego e
para informar das medidas que se deben poñer en marcha
para garantir a súa viabilidade

trativa do servizo para a xestión dos sistemas de información
Publicase a partida orzamentaria na que se garante que
existe crédito axeitado e suficiente e con cargo á cal será
financiado o contrato do servizo para a xestión dos sistemas
de información: 01.01.111B.227.14

Santiago de Compostela, 29 de xullo de 2015
Santiago de Compostela, 27 de xullo de 2015.
Pilar Rojo Noguera
Presidenta

Xosé Antón Sarmiento Méndez
Letrado oficial maior
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