
Examinado o escrito de dona Paula Prado del Río (doc. núm.
45277) no que comunica a renuncia á condición de deputada
pola provincia da Coruña, en cumprimento do artigo 7 da
Lei 8/1985, do 13 de agosto, de eleccións ao Parlamento de
Galicia, e do artigo 21.4 do Regulamento da Cámara
[09/RCDE-000018].

Considerando que a súa renuncia foi ratificada, de xeito per-
soal e expreso, pola deputada perante a Presidencia do Par-
lamento no día da data, en uso da delegación temporal de
competencias de xestión ordinaria da Mesa do Parlamento
na Presidencia da Cámara (Acordo da Mesa do Parlamento
do 24 de novembro de 2012, publicado no Boletín Oficial do
Parlamento de Galicia núm. 16, do 14 de decembro de
2012), resolvo:

1º. Aceptar a renuncia de dona Paula Prado del Río como
deputada do Parlamento de Galicia e declarar vacante o seu
escano pola circunscrición electoral da Coruña na lista
correspondente ao Partido Popular de Galicia, de conformi-
dade co disposto no artigo 21.4 do Regulamento.

2º. Notificar o presente acordo á interesada, ao portavoz do
G.P. Popular de Galicia, á Dirección da Intervención Xeral e
Asuntos Económicos, á Dirección de Recursos Humanos e
Réxime Interior, ao Servizo de Tecnoloxías da Información e
ao Servizo de Asistencia Parlamentaria, subliñando que a súa
renuncia produce plenos efectos desde o día 11 de xaneiro de
2016.

3º. Expedir e remitir certificación dela á Xunta Electoral da
Comunidade Autónoma de Galicia para que se dea cumpri-
mento ao establecido no artigo 11 da Lei 8/1985, do 13 de
agosto, de eleccións ao Parlamento de Galicia.

4º. Publicar esta resolución no Boletín Oficial do Parla-
mento de Galicia.

5º. Dar conta desta resolución na próxima reunión da Mesa
do Parlamento.

Santiago de Compostela, 11 de xaneiro de 2016

Pilar Rojo Noguera
Presidenta

2.2.6. Composición da Mesa das comisións

Elección de presidente

- 43185 (09/CEEM-000042)
Comisión 4ª, Educación e Cultura
Elección de presidente ou presidenta da Mesa da Comisión
e doutras vacantes que, de ser o caso, se poidan producir

Presidente: don Antonio Mouriño Villar (G.P. Popular de
Galicia)

Elección de vicepresidente

- 43185 (09/CEEM-000043)
Comisión 4ª, Educación e Cultura
Elección de presidente ou presidenta da Mesa da Comisión
e doutras vacantes que, de ser o caso, se poidan producir

Vicepresidente: don Moisés Blanco Paradelo (G.P. Popular
de Galicia)

Santiago de Compostela, 30 de decembro de 2015

María Soledad Soneira Tajes
Vicepresidenta 2ª

3. Administración do Parlamento de Galicia
3.3. Asuntos económicos e contratación 

Resolución da Presidencia do Parlamento de Galicia, do 5 de

xaneiro de 2016, pola que se anuncia a formalización do con-

trato administrativo para a prestación do servizo de interpreta-

ción da lingua de signos.

En cumprimento do disposto no artigo 154 do texto refundido
da Lei de contratos do sector público, aprobado polo Real
decreto lexislativo 3/2011, do 14 de novembro, publícase o
anuncio da formalización do contrato administrativo para a
prestación do servizo de interpretación da lingua de signos.

1. Entidade adxudicadora: Mesa do Parlamento de Galicia.

a) Dependencia que tramita o expediente: Dirección de
Recursos Humanos e Réxime Interior.
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b) Número de expediente: GP-PA-3/2015.
c) Enderezo de internet do perfil do contratante: www.parla-
mentodegalicia.gal.

2. Obxecto do contrato:

a) Tipo: servizos.
b) Descrición: servizo de prevención alleo.
c) CPV: 79540000 Servizos de interpretación.
d) Medio de publicación do anuncio de licitación: Diario
Oficial da Galicia.
e) Data de publicación do anuncio de licitación: 13 de agosto
de 2015.

3. Tramitación e procedemento:

a) Tramitación: ordinaria.
b) Procedemento: aberto.

4. Valor estimado do contrato: 100.000,00 €

5. Orzamento base de licitación:

- Sesión plenaria ou acto de dous días
de duración: 2.309,97 € (sen IVE).

- Sesión plenaria ou acto de día e medio
de duración: 1.727,36 € (sen IVE).

- Sesión plenaria ou acto dun día 
de duración: 1.165,18 € (sen IVE).

- Sesión plenaria ou acto de medio día
de duración: 582,59 € (sen IVE).

6. Formalización do contrato:

a) Data de adxudicación: 23 de novembro de 2015.
b) Data de formalización do contrato: 10 de decembro de
2015.
c) Contratista: Federación de Asociacións de Persoas Xordas
de Galicia.
d) Importe de adxudicación:

- Sesión plenaria ou acto de dous días
de duración: 2.031,89 € (sen IVE).

- Sesión plenaria ou acto de día e medio
de duración: 1.381,89 € (sen IVE).

- Sesión plenaria ou acto dun día
de duración: 885,54 € (sen IVE).

- Sesión plenaria ou acto de medio día
de duración: 442,77 € (sen IVE).

e) Vantaxes da oferta adxudicataria: oferta economicamente
máis vantaxosa.

Santiago de Compostela 5 de xaneiro de 2016

Pilar Rojo Noguera
Presidenta
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