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1. Procedementos parlamentarios
1.1. Procedementos de natureza normativa
1.1.2. Propostas de normas

1.1.2.1. Proxectos e proposicións de lei

1.1.2.1.2. Proposicións de lei 

Acordo da Mesa do Parlamento, do 4 de maio de 2015, de aper-

tura do prazo para a presentación de emendas ao articulado á

Proposición de lei de reforma da Lei 6/1985, do 24 de xuño, do

Consello de Contas, e outras normas, para a prevención da

corrupción (doc. núm. 35966, 09/PPL-000038)

A Mesa toma coñecemento do acordo de toma en considera-
ción polo Pleno do Parlamento, do 28 de abril de 2015, da
Proposición de lei de reforma da Lei 6/1985, do 24 de xuño,
do Consello de Contas, e outras normas, para a prevención
da corrupción (doc. núm. 35966, 09/PPL-000038) e acorda:

1º. A apertura do prazo de 15 días hábiles para a presentación
de emendas ao articulado, nos termos establecidos no artigos
124, 123.4 e 112 do Regulamento do Parlamento de Galicia,
que rematará o día 23 de maio de 2015, ás 13.00 horas.

2º. O seu traslado á Xunta de Portavoces para asignación a
comisión.

3º. A publicación do acordo no Boletín Oficial do Parla-
mento de Galicia do 5 de maio de 2015.

Santiago de Compostela, 4 de maio de 2015
Pilar Rojo Noguera

Presidenta

1.1.2.1.5. Proposicións de lei de iniciativa popular

Acordo da Mesa do Parlamento, do 4 de maio de 2015, polo que

se amplía o prazo de presentación de emendas ao articulado á

Proposición de lei de iniciativa lexislativa popular e participa-

ción cidadá no Parlamento de Galicia [09/PPL-000036 (33678)]

No Rexistro Xeral do Parlamento de Galicia tivo entrada, co
número 36923, o escrito do G.P. dos Socialistas de Galicia
polo que solicita a ampliación do prazo para a presentación
de emendas ao articulado á Proposición de lei de iniciativa
lexislativa popular e participación cidadá no Parlamento de
Galicia [09/PPL-000036 (33678)]

Visto o disposto no artigo 96 do Regulamento da Cámara, a
Mesa, por unanimidade, acorda:

1º. Ampliar, por terceira vez, o prazo de presentación de
emendas ao articulado á Proposición de lei de iniciativa
lexislativa popular e participación cidadá no Parlamento de
Galicia, ata o 9 de maio de 2015, ás 13.00 horas.

2º. Notificar este acordo aos grupos parlamentarios.

3º. Publicar este acordo no Boletín Oficial do Parlamento de
Galicia.

Santiago de Compostela, 5 de maio de 2015
Pilar Rojo Noguera

Presidenta

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

2.2. Composición do Parlamento e dos seus órganos
2.2.1. Composición do Pleno

Acordo da Mesa do Parlamento de Galicia, do 4 de maio de 2015,

polo que se acepta a renuncia de D. Manuel Vázquez Fernández

como deputado do Parlamento de Galicia e se declara vacante o

seu escano pola circunscrición electoral de Ourense na lista do

Partido dos Socialistas de Galicia-PSOE  [09/RCDE-000011]

Examinado o escrito de D. Manuel Vázquez Fernández (doc.
núm 36915), no que, en cumprimento do artigo 7 da Lei
8/1985, de eleccións ao Parlamento de Galicia, e do artigo
21.4 do Regulamento da Cámara, comunica a súa renuncia
expresa ao cargo de deputado pola provincia de Ourense.

Considerando que a súa renuncia foi ratificada, de xeito per-
soal e expreso, polo deputado ante os membros integrantes
da Mesa do Parlamento no día da data.

A Mesa, por unanimidade, acorda:

1º. Aceptar a renuncia de D. Manuel Vázquez Fernández
como deputado do Parlamento de Galicia e declarar vacante
o seu escano pola circunscrición electoral de Ourense na
lista correspondente ao Partido dos Socialistas de Galicia-
PSOE, de conformidade co disposto no artigo 21.4 do Regu-
lamento.
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2º. Notificar o presente acordo ao interesado, ao portavoz do
G.P. dos Socialistas de Galicia, á Dirección da Intervención
Xeral e Asuntos Económicos, á Dirección de Recursos
Humanos e Réxime Interior, e aos Servizos de Tecnoloxías
da Información e Asistencia Parlamentaria, subliñando que a
súa renuncia produce plenos efectos dende o día 4 de maio
de 2015.

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 o acordo no Boletín Oficial do Parlamento de
Galicia.

Santiago de Compostela, 5 de maio de 2015
Pilar Rojo Noguera

Presidenta
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