X LEXISLATURA
PROPOSICIÓNS NON DE LEI APROBADAS NO PARLAMENTO
Nº
Rexistro

352

353

354

409

429

Calificación

Data
sesión

Resumo

2ª - Ordenación
Sobre a demanda polo Goberno galego ao Central da continuación dos trámites necesarios
Territorial Obras
01/12/2016 para a construcción do proxecto denominado "Saída sur ferroviaria da cidade de Vigo co
Públicas Medio
desvío do paso do tren polo centro do Porriño.
Ambiente e Servizos

Departamento Titular

INFRAESTRUTURAS E
VIVENDA

Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego en relación coas intencións da
21/02/2017 empresa Ferroatlántica de segregar as súas actividades de producción de enerxía eléctrica e
de ferroaliaxes, así como a venda das centrais hidroeléctricas dos ríos Xallas e Grande.

ECONOMÍA, EMPREGO
E INDUSTRIA

Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego en relación coas intencións da
6ª - Industria Enerxía
15/02/2017 empresa Ferroatlántica de segregar as súas actividades de producción de enerxía eléctrica e
Comercio e Turismo
de ferroaliaxes, así como a venda das centrais hidroeléctricas dos ríos Xallas e Grande.

ECONOMÍA, EMPREGO
E INDUSTRIA

PL - PLENO

AXENCIA PARA A
1ª - Institucional de
Sobre a actuación que debe levar a cabo o Goberno galego para promover de xeito inmediato
MODERNIZACIÓN
Administración Xeral 19/05/2017 unha aplicación informática que garanta o uso normal do galego na Administración de Xustiza
TECNOLÓXICA DE
Xustiza e Interior
en Galicia.
GALICIA
Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego para evitar a segregación pola
6ª - Industria Enerxía
empresa Ferroatlántica das súas actividades de producción de enerxía eléctrica e de
ECONOMÍA, EMPREGO
02/12/2016
Comercio e Turismo
ferroaliaxes, así como para o mantemento da actividade productiva e dos postos de traballo
E INDUSTRIA
nas factorías de Cee e Dumbría.

545

PL - PLENO

Sobre as demandas que debe realizar o Goberno galego ao Goberno central e aos grupos
parlamentarios do Congreso dos Deputados en relación coa introdución dunha modificación
22/11/2016 no artigo 74.2 do Texto refundido da Lei reguladora das facendas locais, referida á
posibilidade de regulación polos concellos dunha bonificación na cota integra do imposto de
bens inmobles.

556

PL - PLENO

Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego para garantir unha atención
22/11/2016 axeitada á interrupción voluntaria do embarazo na rede sanitaria pública, así como os dereitos SANIDADE
sexuais e reprodutivos das mulleres do medio rural.

565

8ª - Pesca e
Marisqueo

Sobre a posición do Parlamento de Galicia e as demandas que debe realizar o Goberno
20/01/2017 galego ao Goberno central en relación coa decisión de modificar os coeficientes redutores da
idade de xubilación para as tripulacións dos buques que pescan en augas internacionais.

569

592

642

646

FACENDA

MAR

Sobre as medidas que debe adoptar e as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego
6ª - Industria Enerxía
en relación coas intencións da empresa Ferroatlántica de segregar as súas actividades de
ECONOMÍA, EMPREGO
02/12/2016
Comercio e Turismo
produción de enerxía eléctrica e de ferroaliaxes e a posible venda das centrais hidroeléctricas E INDUSTRIA
dos ríos Xallas e Grande.
7ª - Agricultura
Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego para a protección do Pedregal
Alimentación
19/01/2017
de Irimia, no concello de Meira, o acuífero matricial do Miño e o seu contorno.
Gandería e Montes
2ª - Ordenación
Territorial Obras
Sobre a demanda polo Goberno galego ao Goberno central do incremento das frecuencias e
03/10/2017
Públicas Medio
horarios do eixo atlántico ferroviario A Coruña-Vigo.
Ambiente e Servizos

MEDIO AMBIENTE E
ORDENACIÓN DO
TERRITORIO
INFRAESTRUTURAS E
VIVENDA

Sobre a posición do Parlamento de Galicia en relación coa continuación da tramitación da
6ª - Industria Enerxía
iniciativa lexislativa popular sobre pobreza enerxética tomada en consideración na Cámara na ECONOMÍA, EMPREGO
02/12/2016
Comercio e Turismo
novena lexislatura, as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego e as demandas
E INDUSTRIA
que debe realizar ao Goberno central para protexer as familias que se atopen nesa situación.

674

3ª - Economía
Facenda e
Orzamentos

676

PL - PLENO

24/01/2017

PL - PLENO

Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego en relación coas intencións da
22/11/2016
empresa Ferroatlántica de vender as centrais hidroeléctricas dos ríos Xallas e Grande.

ECONOMÍA, EMPREGO
E INDUSTRIA

719

Sobre o impulso pola Xunta de Galicia das medidas necesarias para incrementar a captación
6ª - Industria Enerxía
18/01/2017 polas empresas galegas dos fondos comunitarios para I+D+i, en especial no marco do
Comercio e Turismo
programa Horizonte 2020.

ECONOMÍA, EMPREGO
E INDUSTRIA

721

6ª - Industria Enerxía
Sobre a posta en marcha pola Xunta de Galicia de novas medidas que intensifiquen as
18/01/2017
Comercio e Turismo
relacións de colaboración entre os profesionais da cociña e do sector artesanal.

ECONOMÍA, EMPREGO
E INDUSTRIA

714

Sobre a demanda polo Goberno galego ao Goberno central da aprobación dunha norma
03/03/2017 regulamentaria que desenvolva o artigo 72 do Texto refundido da Lei reguladora de facendas
locais para determinar os parámetros para considerar unha vivenda como desocupada.
Sobre a aprobación polo Goberno galego da norma que regule o réxime de contratación do
persoal investigador laboral da Administración pública de Galicia.

INFRAESTRUTURAS E
VIVENDA
FACENDA

730

PL - PLENO

Sobre a demanda polo Goberno galego ao Concello de Vigo da realización das adaptacións
22/11/2016 tecnolóxicas necesarias para compatibilizar os dispositivos de cobramento do transporte
urbano Vitrasa coa tarxeta Transporte Metropolitano de Galicia.

742

8ª - Pesca e
Marisqueo

14/02/2017

743

8ª - Pesca e
Marisqueo

744

PL - PLENO

747

4ª - Educación e
Cultura

19/01/2017

Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego para afrontar un proceso de
potenciación da aprendizaxe de linguas estranxeiras nos distintos niveis educativos.

CULTURA, EDUCACIÓN
E ORDENACIÓN
UNIVERSITARIA

749

4ª - Educación e
Cultura

01/12/2016

Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego para fomentar o uso da lingua
galega entre a mocidade.

CULTURA E TURISMO

Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego e as demandas que debe
27/12/2016 realizar ao Goberno central para a modernización da liña ferroviaria entre Lugo e Ourense, a
través de Monforte, e a conexión en alta velocidade de Lugo coa meseta.

INFRAESTRUTURAS E
VIVENDA

788

PL - PLENO

809

7ª - Agricultura
Alimentación
Gandería e Montes

819

INFRAESTRUTURAS E
VIVENDA

Sobre a demanda polo Goberno galego ao Goberno central do impulso da creación dunha lista
de referencia na que as embarcacións amosen con carácter previo o seu interese en participar
MAR
nas distintas pescarías dentro do plan de xestión do caladoiro nacional do Cantábrico e
noroeste.
Sobre a demanda que debe realizar o Goberno galego ao Goberno central para facilitar o
traslado polas federacións de confrarías aos profesionais do mar ou aos buques afectados das
29/12/2016
MAR
resolucións referidas a peches precautorios ou definitivos das distintas pescarías reguladas no
Plan de xestión do caladoiro nacional do Cantábrico e noroeste.
Sobre a actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego para a adecuación dos
07/02/2017 coeficientes redutores da idade de xubilación ás características da actividade marítimopesqueira de Galicia.

MAR

Sobre as actuacións que debe levar a cabo a Xunta de Galicia en relación coa compra pública
19/01/2017 alimentaria e o uso de organismos modificados xeneticamente nos menús dos centros
SANIDADE
públicos dependentes dela.

5ª - Sanidade Política
Sobre a realización polo Goberno galego de accións formativas específicas en materia de
23/03/2017
Social e Emprego
atención especializada a menores expostos á violencia de xénero.

820

1ª - Institucional de
Sobre a convocatoria polo Goberno galego dunha nova orde de axudas para o ano 2017 que
Administración Xeral 18/01/2017
colabore co labor que se está a realizar polo asociacionismo veciñal en Galicia.
Xustiza e Interior

834

Sobre a actuación que debe levar a cabo o Goberno galego co fin de reducir o consumo
1ª - Institucional de
enerxético, minimizar a emisión de gases de efecto invernadoiro e acadar o mellor
Administración Xeral 17/03/2017
aproveitamento posible das enerxías renovables nos edificios administrativos e xudiciais da
Xustiza e Interior
Xunta de Galicia.

855

2ª - Ordenación
Territorial Obras
Sobre o inicio pola Xunta de Galicia dos traballos de estudo e documentación para a
14/06/2017
ampliación da Rede Natura 2000.
Públicas Medio
Ambiente e Servizos

968

1ª - Institucional de
Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego en relación cos problemas
Administración Xeral 18/01/2017 xurdidos con motivo da posta en marcha das notificacións telemáticas a través do sistema
Xustiza e Interior
Lexnet na Administración de xustiza.

SANIDADE
VICEPRESIDENCIA E
CONSELLERÍA DE
PRESIDENCIA,
ADMINISTRACIÓNS
PÚBLICAS E XUSTIZA
VICEPRESIDENCIA E
CONSELLERÍA DE
PRESIDENCIA,
ADMINISTRACIÓNS
PÚBLICAS E XUSTIZA
MEDIO AMBIENTE E
ORDENACIÓN DO
TERRITORIO
VICEPRESIDENCIA E
CONSELLERÍA DE
PRESIDENCIA,
ADMINISTRACIÓNS
PÚBLICAS E XUSTIZA

1116

1211
1225

1245

1272

1368

1397

1671

1846

1848
1873

1ª - Institucional de
Sobre as actuacións que debe levar a cabo a Xunta de Galicia en relación coa cooperación
Administración Xeral 18/01/2017
galega ao desenvolvemento.
Xustiza e Interior
PL - PLENO

13/12/2016

Sobre o desenvolvemento pola Xunta de Galicia dunha estratexia de infraestrutura verde que
cree unha rede de espazos naturais e seminaturais.

5ª - Sanidade Política
Sobre o impulso polo Goberno da creación dunha consulta especializada de enfermaría
22/12/2016
Social e Emprego
oncolóxica no Hospital da Costa de Burela.
PL - PLENO

Sobre a demanda polo Goberno galego ao Goberno central da mellora e clarificación da
23/05/2017 regulación da publicidade sanitaria, no relativo a centros, establecementos, bens e servizos
para evitar anuncios enganosos.

VICEPRESIDENCIA E
CONSELLERÍA DE
PRESIDENCIA,
ADMINISTRACIÓNS
PÚBLICAS E XUSTIZA
MEDIO AMBIENTE E
ORDENACIÓN DO
TERRITORIO
SANIDADE

SANIDADE

Sobre as demandas que debe realizar o Goberno galego ao Goberno central en relación coa
INFRAESTRUTURAS E
13/12/2016 tramitación da Proposición de lei aprobada polo Parlamento de Galicia referida á transferencia
VIVENDA
da titularidade e xestión da autoestrada AP-9 á Xunta de Galicia.
VICEPRESIDENCIA E
1ª - Institucional de
CONSELLERÍA DE
Sobre a creación dun novo xulgado do social no partido xudicial de Lugo e, namentres, o
Administración Xeral 18/01/2017
PRESIDENCIA,
nomeamento dun ou dunha xuíz de reforzo.
Xustiza e Interior
ADMINISTRACIÓNS
PÚBLICAS E XUSTIZA
PL - PLENO

PL - PLENO

13/12/2016

Sobre a creación polo Goberno galego dunha tarxeta dirixida especificamente aos peregrinos
a Compostela que aglutine diferentes servizos de interese para eles

CULTURA E TURISMO

VICEPRESIDENCIA E
CONSELLERÍA DE
Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego para loitar contra a violencia de
PL - PLENO
27/12/2016
PRESIDENCIA,
xénero no medio rural.
ADMINISTRACIÓNS
PÚBLICAS E XUSTIZA
VICEPRESIDENCIA E
Sobre a elaboración polo Goberno galego, coa participación do Consello de Acción Exterior de CONSELLERÍA DE
PL - PLENO
21/02/2017 Galicia, dun informe respecto do posible impacto do Brexit na economía galega e nos seus
PRESIDENCIA,
sectores produtivos.
ADMINISTRACIÓNS
PÚBLICAS E XUSTIZA
Sobre a ampliación pola Xunta de Galicia de xeito progresivo ao conxunto do territorio galego
5ª - Sanidade Política
29/06/2017 do Programa Acude e Axuda, do Sergas, no caso de que a avaliación dos resultados do
SANIDADE
Social e Emprego
proxecto piloto acrediten a súa efectividade.
Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego co fin de reducir o diagnóstico
tardío da infección por VIH, ou sida.

PL - PLENO

27/12/2016

1893

8ª - Pesca e
Marisqueo

Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego en relación coas medidas
adoptadas pola Garda Civil no porto de Aguiño respecto de tres embarcacións dedicadas á
20/01/2017
extracción de percebe por non axustarse a potencia dos seus motores á que figura nas súas
documentacións.

SANIDADE

MAR

1941

4ª - Educación e
Cultura

Sobre a actuación que debe levar a cabo o Goberno galego para evitar os riscos que está a
19/01/2017 ocasionar para a seguridade dos nenos, peóns e vehículos a parada do transporte escolar
localizada na DP-2404, en Vilaño, na Laracha.

CULTURA, EDUCACIÓN
E ORDENACIÓN
UNIVERSITARIA

2075

5ª - Sanidade Política
Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego en relación coa situación
17/01/2017
Social e Emprego
asistencial existente no Complexo Hospitalario Universitario de Ourense.

SANIDADE

2191

2ª - Ordenación
Sobre a actuación que debe levar a cabo o Goberno galego para que a empresa
Territorial Obras
concesionaria das obras de ampliación da AP-9 á entrada de Vigo cumpra co compromiso de
17/01/2017
Públicas Medio
instalar as pantallas antirruído necesarias segundo a normativa vixente, así como para que
Ambiente e Servizos
adopte medidas paliativas que minimicen o seu impacto para os veciños e no seu contorno.

INFRAESTRUTURAS E
VIVENDA

2257

2298

2388

2397

2454

2498

2502
2506
2507
2509

2511

7ª - Agricultura
Alimentación
Gandería e Montes

Sobre a posta en marcha polo Goberno galego de liñas de axuda para lles posibilitar ás
16/03/2017 comunidades de montes veciñais en man común a súa dotación de plans de ordenación
forestal e do selo de certificación forestal.

7ª - Agricultura
Sobre a actualización, axilización e implementación polo Goberno galego do pagamento das
Alimentación
19/01/2017
indemnizacións aos gandeiros afectados polos ataques do lobo.
Gandería e Montes
2ª - Ordenación
Territorial Obras
Sobre as actuacións que debe levar a cabo a Xunta de Galicia en relación co deseño dun plan
17/01/2017
Públicas Medio
de eliminación, en Galicia, da cortadora ou herba da Pampa.
Ambiente e Servizos
PL - PLENO

07/02/2017

MEDIO RURAL
MEDIO AMBIENTE E
ORDENACIÓN DO
TERRITORIO
MEDIO AMBIENTE E
ORDENACIÓN DO
TERRITORIO

Sobre a actuación que debe levar a cabo o Goberno galego e a demanda que debe realizar ao
Goberno central en relación coa causa iniciada por mariñeiros pertencentes á asociación Long
MAR
Hope nos tribunais de Noruega para o recoñecemento do seu dereito a percibiren dese Estado
as súas pensións de xubilación.

1ª - Institucional de
Sobre a demanda do Goberno galego ao Goberno español respecto das discriminacións das
Administración Xeral 18/01/2017
persoas con discapacidade que desexan contraer matrimonio.
Xustiza e Interior
2ª - Ordenación
Sobre as actuacións que debe realizar a Xunta de Galicia como complemento do
Territorial Obras
17/01/2017 Regulamento da Lei do solo recentemente aprobado como ferramenta ao servizo dos
Públicas Medio
concellos.
Ambiente e Servizos
5ª - Sanidade Política
Sobre o impulso pola Xunta de Galicia par a comunicación entre Atención Primaria e
17/01/2017
Social e Emprego
Hospitalaria a través da e-consulta e a consulta telefónica.
Sobre as actuacións que debe levar a cabo a Xunta de Galicia destinadas a consolidar o
recurso das casas niño.

PL - PLENO

21/02/2017

PL - PLENO

Sobre o impulso pola Xunta de Galicia para elaborar e aprobar un programa de axudas
24/01/2017
específico para as familias monoparentais.

2ª - Ordenación
Sobre as actuacións que debe levar a cabo a Xunta de Galicia destinadas a promover a
Territorial Obras
15/02/2017 declaración como área de rehabilitación integral da Illa de Ons co obxecto de facilitar as
Públicas Medio
actuacións de rehabilitación nas vivendas existentes na illa.
Ambiente e Servizos
Sobre o impulso pola Xunta de Galicia e polo Consello Galego de Pesca dunha análise da
8ª - Pesca e
situación dos caladoiros, das exixencias en materia de descartes pesqueiros ou da
14/02/2017
Marisqueo
posibilidade de reforma normativa europea como consecuencia do Brexit, destinadas ao
incremento das posibilidades de pesca.

POLITICA SOCIAL
MEDIO AMBIENTE E
ORDENACIÓN DO
TERRITORIO
SANIDADE
POLITICA SOCIAL
POLITICA SOCIAL
INFRAESTRUTURAS E
VIVENDA

MAR

2514

PL - PLENO

07/03/2017

Sobre a demanda da Xunta de Galicia ao Consello Galego de Pesca para a elaboración dun
MAR
informe bianual destinado a mellorar a competitividade e sustentabilidade do sector pesqueiro.

2515

4ª - Educación e
Cultura

19/01/2017

Sobre o impulso pola Xunta de Galicia para a implantación da programación e a robótica nos
distintos niveis educativos, con especial incidencia na Educación Primaria.

CULTURA, EDUCACIÓN
E ORDENACIÓN
UNIVERSITARIA

2516

PL - PLENO

25/04/2017

Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego destinadas a apoiar os centros
de FP e os CEIP como impulsores da innovación do sector empresarial galego.

CULTURA, EDUCACIÓN
E ORDENACIÓN
UNIVERSITARIA

2592

2594

VICEPRESIDENCIA E
CONSELLERÍA DE
PRESIDENCIA,
ADMINISTRACIÓNS
PÚBLICAS E XUSTIZA
VICEPRESIDENCIA E
1ª - Institucional de
CONSELLERÍA DE
Sobre o impulso pola Xunta de Galicia para a aprobación do decreto regulador da cooperación
PRESIDENCIA,
Administración Xeral 03/02/2017
para o desenvolvemento.
ADMINISTRACIÓNS
Xustiza e Interior
PÚBLICAS E XUSTIZA
Sobre as actuacións que debe levar a cabo a Xunta de Galicia destinadas á elaboración dos
1ª - Institucional de
distintos modelos de pregos de contratos públicos que incorporen as innovacións contidas na
Administración Xeral 18/01/2017
normativa galega, así como as guías que a desenvolveron e as novidades que incorpore a
Xustiza e Interior
lexislación básica.

2597

7ª - Agricultura
Alimentación
Gandería e Montes

Sobre o impulso pola Xunta de Galicia das medidas necesarias que permitan poñer á
19/01/2017 disposición dos produtores sementes certificadas que permitan garantir a procedencia da
variedade e a calidade da faba.

2601

7ª - Agricultura
Alimentación
Gandería e Montes

Sobre o impulso pola Xunta de Galicia para completar os instrumentos normativos de
19/01/2017 reestructuración e mobilización de terra agraria produtiva como mecanismo para corrixir a falta MEDIO RURAL
de base territorial das explotacións agro-gandeiras

2638

PL - PLENO

MEDIO RURAL

Sobre a posta en marcha polo Goberno galego dunha plataforma de elaboración das
CULTURA, EDUCACIÓN
24/01/2017 programacións didácticas de educación infantil, primaria, secundaria obrigatoria e bacharelato E ORDENACIÓN
para todos os centros docentes da comunidade aútónoma de Galicia.
UNIVERSITARIA

2670

7ª - Agricultura
Alimentación
Gandería e Montes

02/02/2017

Sobre o impulso pola Xunta de Galicia para a redacción do novo Plan forestal de Galicia tendo
MEDIO RURAL
en conta as directrices do Consello Forestal de Galicia.

3015

PL - PLENO

07/02/2017

Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego en relación cos depósitos de
pneumáticos usados existentes en Galicia.

3091

3121

3196

3231

6ª - Industria Enerxía
Sobre a posta en marcha polo Goberno galego das medidas necesarias para fomentar e
16/03/2017
Comercio e Turismo
protexer a competitividade do comercio de proximidade.
Sobre a realización polo Goberno galego das xestións oportunas diante do Goberno central e
6ª - Industria Enerxía
15/02/2017 Navantia para o establecemento dun sistema descentralizado de compras e
Comercio e Turismo
aprovisionamentos nos estaleiros de Ferrol e Fene.
2ª - Ordenación
Territorial Obras
Sobre as demandas que debe realizar o Goberno galego ao Goberno central para a execución
15/03/2017
Públicas Medio
das obras da conexión ferroviaria co Porto Exterior da Coruña.
Ambiente e Servizos
Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego en relación coa convocatoria
5ª - Sanidade Política
09/02/2017 dun proceso selectivo para a cobertura de postos de traballo na fundación pública Centro de
Social e Emprego
Transfusións de Galicia.

MEDIO AMBIENTE E
ORDENACIÓN DO
TERRITORIO
ECONOMÍA, EMPREGO
E INDUSTRIA
ECONOMÍA, EMPREGO
E INDUSTRIA

MAR

SANIDADE

3238

8ª - Pesca e
Marisqueo

Sobre a adopción polo Goberno galego das medidas necesarias para evitar a situación de
23/03/2017
inseguridade existente para os mariñeiros e embarcacións no porto de Corcubión.

MAR

3304

8ª - Pesca e
Marisqueo

14/02/2017

Sobre a execución polo Goberno galego das obras de ampliación e mellora necesarias na
lonxa da Confraría de Pescadores de Barallobre.

MAR

3563

PL - PLENO

07/02/2017

VICEPRESIDENCIA E
CONSELLERÍA DE
Sobre a realización de xestións polo Goberno galego diante do Concello co fin de adoptar as
PRESIDENCIA,
medidas necesarias para evitar o peche do Centro de Información á Muller de Ponte Caldelas.
ADMINISTRACIÓNS
PÚBLICAS E XUSTIZA

3570

7ª - Agricultura
Alimentación
Gandería e Montes

16/02/2017

Sobre a elaboración polo Goberno galego dun mapa de verteduras das industrias de
transformación do sector primario nas canles de auga do medio rural.

3601

3751

MEDIO RURAL

2ª - Ordenación
Sobre a demanda do Goberno galego ao Goberno central relativa á adopción das medidas
MEDIO AMBIENTE E
Territorial Obras
necesarias para arranxar os problemas detectados no funcionamento da estación depuradora
15/02/2017
ORDENACIÓN DO
Públicas Medio
de augas residuais en probas de Ribeira, así como a non recepción das obras, entrementres,
TERRITORIO
Ambiente e Servizos
por Augas de Galicia.
8ª - Pesca e
Marisqueo

23/03/2017

Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno do Estado coa empresa Alcoa
destinadas a abrir ao tráfico comercial o dique norte do porto comercial de San Cibrao.

MAR

3910

2ª - Ordenación
Sobre o inicio polo Goberno galego da execución do proxecto de transvasamento de area
Territorial Obras
previsto para a praia de Covas, en Viveiro, así como dun proceso de diálogo coa plataforma
15/02/2017
Públicas Medio
Salvemos a Praia de Covas co fin de procurar unha solución a longo prazo para a fixación de
Ambiente e Servizos
area nela.

MAR

3976

Sobre a solicitude que debe realizar o Goberno galego a Ministerio de Facenda para a
1ª - Institucional de
inclusión da globalidade das entidades extinguidas, os aforros acadados e os procesos de
Administración Xeral 17/02/2017
reordenación impulsados desde Galicia, no seu informe de situación dos procesos de
Xustiza e Interior
reordenación do sector público.

VICEPRESIDENCIA E
CONSELLERÍA DE
PRESIDENCIA,
ADMINISTRACIÓNS
PÚBLICAS E XUSTIZA

Sobre as xestións que debe realizar a Xunta de Galicia diante do Ministerio de Facenda do
24/03/2017 Estado español para dotar o Ateneo de Ourense dun espazo axeitado e coas condicións
requiridas para continuar coa súa actividade sen ánimo de lucro.

CULTURA E TURISMO

4032

4ª - Educación e
Cultura

4037

5ª - Sanidade Política
Sobre a modificación da normativa para a redución de xornada para o coidado de fillas e fillos
09/02/2017
FACENDA
Social e Emprego
con enfermidades graves.

4064

Sobre as xestións que debe realizar a Xunta de Galicia, en colaboración con outras
institucións e entidades sen ánimo de lucro dedicadas á protección dos menores, para
5ª - Sanidade Política
desenvolver políticas a prol de previr e acabar coa lacra do abuso sexual infantil en Galicia e
11/04/2017
Social e Emprego
as actuacións diante do Goberno español para realizar un cambio necesario na lexislación co
fin de que non sexa requisito o consentimento de ambos os proxenitores para a intervención
psicolóxica de urxencia.

POLITICA SOCIAL

4105

1ª - Institucional de
Sobre a obrigatoriedade de cubrir os postos de tesoureiro ou tesoureira, interventor ou
Administración Xeral 17/02/2017 interventora e ou secretario ou secretaria con funcionarios e funcionarias de habilitación
Xustiza e Interior
nacional.

VICEPRESIDENCIA E
CONSELLERÍA DE
PRESIDENCIA,
ADMINISTRACIÓNS
PÚBLICAS E XUSTIZA

4111

4285

4363

4392

2ª - Ordenación
Territorial Obras
Sobre a decisión de Renfe e Adif de pechar o servizo de venda de billetes e atención ao
15/02/2017
Públicas Medio
viaxeiro en diversas estacións de Galicia.
Ambiente e Servizos
2ª - Ordenación
Sobre as demandas que debe realizar o Goberno galego ao Goberno central para a conexión
Territorial Obras
15/03/2017 ferroviaria directa entre A Coruña e Ferrol, a modernización dese trazado e a avaliación das
Públicas Medio
frecuencias necesarias.
Ambiente e Servizos
4ª - Educación e
Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego en relación co achado dun túnel
18/05/2017
Cultura
na muralla romana de Lugo.
1ª - Institucional de
Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego para impulsar o software libre
Administración Xeral 03/03/2017
na Administración local.
Xustiza e Interior

4404

8ª - Pesca e
Marisqueo

4426

4ª - Educación e
Cultura

4477

4491

4522

4551

4707

4728

INFRAESTRUTURAS E
VIVENDA
CULTURA E TURISMO
AXENCIA PARA A
MODERNIZACIÓN
TECNOLÓXICA DE
GALICIA

Sobre a demanda polo Goberno galego ao Goberno central da ratificación do Convenio 188 da
23/03/2017 Organización Internacional do Traballo, referido ás condicións de emprego, traballo e vida a
MAR
bordo das persoas que traballan nos barcos de pesca.
24/02/2017

Sobre a posta en marcha polo Goberno galego de actuacións orientadas a promover o uso do
CULTURA E TURISMO
galego e apoiar os neofalantes que adopten o galego como lingua de comunicación.

5ª - Sanidade Política
Sobre a creación polo Goberno galego de prazas da especialidade de Enfermaría Familiar e
23/03/2017
Social e Emprego
Comunitaria nos cadros de persoal do Sergas.
1ª - Institucional de
Sobre a regulación dos mecanismos de planificación e avaliación normativa derivados das
Administración Xeral 07/04/2017
recomendacións europeas.
Xustiza e Interior
7ª - Agricultura
O Parlamento de Galicia insta o Goberno galego a revisar e actualizar o Plan de xestión do
Alimentación
12/04/2017
lobo, e a afondar na execución do Plan do lobo de 2009, no ano 2017.
Gandería e Montes
2ª - Ordenación
Territorial Obras
Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego en relación coa modernización
15/03/2017
da conexión ferroviaria entre Vigo e Porto antes de 2020.
Públicas Medio
Ambiente e Servizos
7ª - Agricultura
Alimentación
Gandería e Montes

INFRAESTRUTURAS E
VIVENDA

SANIDADE
VICEPRESIDENCIA E
CONSELLERÍA DE
PRESIDENCIA,
ADMINISTRACIÓNS
PÚBLICAS E XUSTIZA
MEDIO AMBIENTE E
ORDENACIÓN DO
TERRITORIO
INFRAESTRUTURAS E
VIVENDA

Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego e a demanda que debe realizar
02/03/2017 ao Ministerio de Agricultura en relación coa praga de couza guatemalteca que está a afectar a MEDIO RURAL
plantación de pataca.

Sobre a presentación pola Xunta de Galicia dun plan de recuperación da titularidade e
6ª - Industria Enerxía
28/03/2018 explotación pública directa dos saltos hidroeléctricos e a facilitación de información respecto
Comercio e Turismo
das condicións do outorgamento das concesións.

INFRAESTRUTURAS E
MOBILIDADE

Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego para controlar e erradicar a
praga de couza guatemalteca que está a afectar a pataca, atender os cultivadores afectados e
MEDIO RURAL
cubrir os danos futuros, así como a demanda que debe realizar ao Goberno central ao
respecto.

4754

7ª - Agricultura
Alimentación
Gandería e Montes

4820

PL - PLENO

Sobre as demandas que debe realizar o Goberno galego ao Goberno central para garantir o
cumprimento dos obxectivos europeos de cobertura das redes de telecomunicación de nova
21/03/2017 xeración e aumentar a eficiencia dos fondos públicos, así como posibilitar o acceso a unha
velocidade de 30 megabits por segundo, cando menos, ao 90 % dos habitantes das
poboacións de menos de cinco mil habitantes en Galicia.

4830

8ª - Pesca e
Marisqueo

23/03/2017

Sobre as xestións que debe realizar o Goberno galego diante da Unión Europea en relación co
MAR
tipo de botiquín de medicamentos exixido para as embarcacións da frota de baixura.

5061

7ª - Agricultura
Alimentación
Gandería e Montes

16/03/2017

Sobre a demanda polo Goberno galego ao Goberno central da modificación do Real decreto
1049/2003, polo que se aproba a norma de calidade relativa ao mel, co fin de permitirlles aos
apicultores galegos a diferenciación das súas producións fronte ás doutros países, así como
aos consumidores a orixe clara dos meles.

02/03/2017

AXENCIA PARA A
MODERNIZACIÓN
TECNOLÓXICA DE
GALICIA

MEDIO RURAL

5064

4ª - Educación e
Cultura

5074

7ª - Agricultura
Alimentación
Gandería e Montes

5105

PL - PLENO

5174

5234

5265
5322

11/04/2017

Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego con motivo da homenaxe no
Día das Letras Galegas do ano 2017 ao escritor Carlos Casares Mouriño.

07/03/2017

Sobre as actuacións que debe levar a cabo a Xunta de Galicia para darlle continuidade á
autovía da Costa da Morte.

2ª - Ordenación
Territorial Obras
Sobre o inicio polo Goberno galego das obras da variante de Aradas no ano 2017, para o seu
16/05/2017
Públicas Medio
remate no ano 2019.
Ambiente e Servizos
PL - PLENO

CULTURA E TURISMO

Sobre o establecemento pola Xunta de Galicia dunha liña de axudas destinada ao sufraxio do
16/03/2017
MEDIO RURAL
custo da delimitación dos lindeiros dos montes veciñais en man común.

Sobre o impulso pola Xunta de Galicia, xunto coa FEGAMP, da creación de cemiterios de
04/04/2017 carácter supramunicipal que poidan atender a demanda de enterramentos conforme aos
requisitos das confesións minoritarias con maior arraigo en Galicia.

INFRAESTRUTURAS E
VIVENDA
INFRAESTRUTURAS E
VIVENDA
VICEPRESIDENCIA E
CONSELLERÍA DE
PRESIDENCIA,
ADMINISTRACIÓNS
PÚBLICAS E XUSTIZA

2ª - Ordenación
Territorial Obras
Sobre a demanda polo Goberno galego ao Concello de Vigo da execución da mellora do
INFRAESTRUTURAS E
15/03/2017
Públicas Medio
servizo e das conexións de autobús desde o barrio de Teis cara ao Hospital Álvaro Cunqueiro. VIVENDA
Ambiente e Servizos
8ª - Pesca e
11/05/2018 Sobre a execución pola Xunta de Galicia das obras de dragaxe do Porto Chico, de Foz.
MAR
Marisqueo
CULTURA, EDUCACIÓN
E ORDENACIÓN
UNIVERSITARIA

5391

4ª - Educación e
Cultura

5445

7ª - Agricultura
Alimentación
Gandería e Montes

5489

PL - PLENO

06/06/2017

Sobre a solicitude do Goberno galego ao Goberno central da creación ex novo de sete
xulgados de reforzo en Galicia, cos medios humanos e materiais necesarios para afrontar, en
cada unha das grandes cidades galegas, o probable aluvión de demandas polas cláusulas
chan.

VICEPRESIDENCIA E
CONSELLERÍA DE
PRESIDENCIA,
ADMINISTRACIÓNS
PÚBLICAS E XUSTIZA

5521

PL - PLENO

21/03/2017

Sobre a execución pola Xunta de Galicia, no ano 2017, das obras do plan de regadío da
comarca da Limia.

MEDIO RURAL

5565

24/03/2017

Sobre a dotación polo Goberno galego dunha praza máis de docente ao Centro Rural
Agrupado Antía Cal de Muras.

Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego para impulsar e incentivar a
16/03/2017 creación en Galicia de centros especializados na recría de xovencas de leite, así como a posta MEDIO RURAL
en marcha de cursos de formación específicos para a súa realización nas explotacións.

Sobre a solicitude pola Xunta de Galicia ao Concello da Coruña da cesión dos espazos
5ª - Sanidade Política
23/03/2017 axeitados no mercado de Santa Lucía para prestar asistencia sanitaria aos usuarios do Centro SANIDADE
Social e Emprego
de Saúde Federico Tapia.
Sobre a solicitude pola Xunta de Galicia ao Concello da Coruña da cesión dos espazos
18/12/2018 axeitados no mercado de Santa Lucía para prestar asistencia sanitaria aos usuarios do Centro SANIDADE
de Saúde Federico Tapia.

5566

PL - PLENO

5569

7ª - Agricultura
Alimentación
Gandería e Montes

12/04/2017

5571

7ª - Agricultura
Alimentación
Gandería e Montes

Sobre a actuación que debe levar a cabo o Goberno galego para reforzar a capacidade dos
27/04/2017 gandeiros na negociación das condicións de venda do leite e a súa participación na
comercialización e valor engadido da produción.

5577

5586

5637

5683

7ª - Agricultura
Alimentación
Gandería e Montes

5818

5989

5992

MEDIO RURAL

23/05/2017

AXENCIA PARA A
Sobre a posta en marcha polo Goberno galego das actuacións precisas para dotar de servizos
6ª - Industria Enerxía
MODERNIZACIÓN
16/03/2017 de banda larga ultrarrápida aquelas empresas illadas, asentadas no medio rural, que se
Comercio e Turismo
TECNOLÓXICA DE
atopen en situación de desigualdade dixital fronte ás situadas en zonas máis urbanas.
GALICIA
PL - PLENO

5776

MEDIO RURAL

MEDIO AMBIENTE,
Sobre o mantemento e promoción pola Xunta de Galicia das axudas na Área de Rehabilitación
TERRITORIO E
Integral dos Camiños de Santiago, como mínimo, ata o ano 2020.
VIVENDA
Sobre a publicación polo Goberno galego, no Portal da transparencia e goberno aberto, da
VICEPRESIDENCIA E
1ª - Institucional de
información establecida no artigo 19 da Lei 1/2016, de transparencia e bo goberno, referida ao CONSELLERÍA DE
Administración Xeral 07/07/2017 informe anual relativo aos acordos aprobados no Parlamento de Galicia que afecten ás súas
PRESIDENCIA,
Xustiza e Interior
competencias, detallando a data de aprobación e o organismo competente para o seu
ADMINISTRACIÓNS
cumprimento.
PÚBLICAS E XUSTIZA
PL - PLENO

5673

5714

Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego en relación co apoio e a
defensa do sector lácteo de Galicia nos ámbitos nacional e europeo.

25/04/2017

Sobre a aprobación polo Goberno galego dun plan antifraude na contratación pública
autonómica.

2ª - Ordenación
Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego para mellorar a seguridade
Territorial Obras
18/01/2018 viaria do Camiño Portugués na provincia de Pontevedra, así como a mobilidade ciclista nel
Públicas Medio
entre Tui e Santiago de Compostela.
Ambiente e Servizos

PL - PLENO

FACENDA

Sobre a actuación que debe levar a cabo o Goberno galego co fin de achegar aos agricultores,
12/05/2017 produtores, colectivos e interesados en xeral a información máis completa posible respecto do MEDIO RURAL
Programa de desenvolvemento rural Leader 2014-2020.

Sobre a solicitude polo Goberno galego ao Goberno central da cesión ás comunidades
autónomas do rendemento do imposto sobre sucesións e doazóns derivado da obriga real de
17/10/2017 contribuír, da obriga persoal do causante non residente, así como da adquisición de bens
inmobles situados fóra de España, xunto coa delegación das competencias de xestión,
recadación, inspección e revisión correspondentes.

AXENCIA DE TURISMO
DE GALICIA

FACENDA

Sobre as demandas que debe realizar o Goberno galego ao Goberno central en relación coas
restricións impostas ás comunidades autónomas mediante as limitacións ás taxas de
SANIDADE
reposición de prazas no Sistema Nacional de Saúde, a convocatoria dunha OPE no ano 2017,
así como o establecemento dun plan plurianual de contratación na sanidade pública.
VICEPRESIDENCIA E
3ª - Economía
Sobre a demanda do Goberno galego ao Goberno central da autorización legal necesaria que CONSELLERÍA DE
Facenda e
07/04/2017 lles permita ás entidades locais o investimento do seu superávit orzamentario no ano 2017 sen PRESIDENCIA,
Orzamentos
ADMINISTRACIÓNS
ter que xerar ingresos polo mesmo importe.
PÚBLICAS E XUSTIZA
AXENCIA PARA A
1ª - Institucional de
Sobre o arranxo polo Goberno galego, de xeito definitivo no primeiro trimestre de 2017, dos
MODERNIZACIÓN
Administración Xeral 19/04/2017 problemas existentes nos órganos xudiciais de Galicia coas aplicacións informáticas nas
TECNOLÓXICA DE
Xustiza e Interior
videoconferencias e no sistema de gravación de xuízos.
GALICIA
PL - PLENO

21/03/2017

6034

7ª - Agricultura
Alimentación
Gandería e Montes

6054

PL - PLENO

Sobre a actuación que debe levar a cabo o Goberno galego en relación coa negociación coa MEDIO AMBIENTE E
21/03/2017 Fegamp duns criterios claros de prioridade nos investimentos en materia de obras hidráulicas, ORDENACIÓN DO
así como o establecemento dunha estrutura tarifaria de referencia para a xestión da auga.
TERRITORIO

6059

8ª - Pesca e
Marisqueo

28/04/2017

6126

6169

6206

6209

Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego en relación coas necesidades
12/04/2017 de persoal cualificado existentes nas explotacións gandeiras de vacún de leite, así como de
MEDIO RURAL
formación específica para as persoas propietarias en materia de xestión de equipos e tarefas.

Sobre a continuación do Goberno galego coa elaboración periódica de información
socioeconómica do sector pesqueiro, en concreto, das táboas input-output da pesca galega e
das enquisas Ocupesca, co fin de achegala aos marcos decisorios europeos e estatal para a
adopción de decisións máis xustas e equilibradas na materia.

Sobre a posición do Parlamento de Galicia en relación coa negociación dun acordo marco
5ª - Sanidade Política
referido á estrutura e aos contidos da negociación colectiva de Galicia, así como aquelas
20/09/2017
Social e Emprego
iniciativas empresariais e sindicais conxuntas na materia que redunden na súa mellora, dentro
dos marcos legal e convencional galegos de relacións laborais.
2ª - Ordenación
Sobre a demanda polo Goberno galego ao Ministerio de Fomento da elaboración e aprobación
Territorial Obras
19/04/2017 dun plan de actuacións para eliminar os puntos negros da Rede de estradas do Estado en
Públicas Medio
Galicia.
Ambiente e Servizos

PL - PLENO

MAR

ECONOMÍA, EMPREGO
E INDUSTRIA

INFRAESTRUTURAS E
VIVENDA

Sobre a demanda que debe realizar o Goberno galego ao Ministerio de Fomento para o
desenvolvemento pola sociedade pública Suelo Empresarial del Atlántico, S. L. de novos
MEDIO AMBIENTE,
04/04/2017 procesos de venda de parcelas con prezos bonificados que fagan máis competitivo o polígono TERRITORIO E
industrial de Vimianzo e de iniciativas para a súa promoción, así como o inicio dos trámites
VIVENDA
para acadar a transferencia a Xestur de todas as ofertas de solo industrial en Galicia.

5ª - Sanidade Política
Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego en relación coa atención que se
11/05/2017
SANIDADE
Social e Emprego
está a prestar á saúde bucodental no Sergas.

6339

PL - PLENO

Sobre a demanda polo Goberno galego ao Goberno central do impulso da modernización da
25/04/2017 conexión ferroviaria entre A Coruña e Ferrol, así como dunha planificación estratéxica ao
respecto.

6345

PL - PLENO

04/04/2017

Sobre a elaboración pola Xunta de Galicia dun programa de conmemoración do 30º
aniversario da declaración pola Unión Europea do Camiño de Santiago como Primeiro
itinerario cultural europeo no que se recollan actuacións de recoñecemento dos demais
itinerarios europeos do Consello de Europa dos que participa Galicia.

CULTURA E TURISMO

04/07/2017

Sobre o impulso polo Goberno galego do papel do Banco de Terras de Galicia como
instrumento esencial no redimensionamento das explotacións agrogandeiras galegas.

MEDIO RURAL

10/10/2017

Sobre a actuación que debe levar a cabo o Goberno galego para garantir o asentamento de
industrias no medio rural.

MEDIO RURAL

6346

6348
6398

6459

6475

7ª - Agricultura
Alimentación
Gandería e Montes
7ª - Agricultura
Alimentación
Gandería e Montes

5ª - Sanidade Política
Sobre a modificación pola Xunta de Galicia da denominación do Hospital da Costa para que
11/05/2017
Social e Emprego
pase a denominarse Hospital Público da Mariña Lucense.
2ª - Ordenación
Sobre o estudo da Xunta de Galicia respecto das medidas oportunas para mellorar a
Territorial Obras
19/04/2017 seguridade viaria da estada LU-664, no tramo da ronda María Emilia Casas Baamonde, con
Públicas Medio
especial atención á súa confluencia coa rúa Corredoira e Abeledos e a estrada de Currelos.
Ambiente e Servizos
Sobre a actuación que debe levar a cabo o Goberno galego para lle posibilitar á veciñanza do
6ª - Industria Enerxía
concello de Cartelle unha cobertura telefónica axeitada e a conexión á Internet polo sistema de
09/10/2017
Comercio e Turismo
satélite 3G ou polo sistema terrestre cunha calidade aceptable, así como para o
desenvolvemento do Plan de banda larga de Galicia 2020

INFRAESTRUTURAS E
VIVENDA

SANIDADE
INFRAESTRUTURAS E
VIVENDA
AXENCIA PARA A
MODERNIZACIÓN
TECNOLÓXICA DE
GALICIA

6589

2ª - Ordenación
Sobre a demanda polo Goberno galego ao Goberno central do impulso dunha rehabilitación
Territorial Obras
estrutural da estrada N-120, Logroño-Vigo, en especial no tramo Valdeorras-Monforte de
16/05/2017
Públicas Medio
Lemos, así como a continuación cos traballos de desmonte e saneamento de rochas para
Ambiente e Servizos
impedir desprendementos

INFRAESTRUTURAS E
VIVENDA

6600

Sobre a adopción pola Xunta de Galicia das medidas oportunas para a posta en marcha, no
1ª - Institucional de
primeiro semestre de 2017, dun procedemento de consulta pública previa á redacción polo
Administración Xeral 19/04/2017 Executivo dos proxectos de regulamentos e anteproxectos de lei que teñan un impacto
Xustiza e Interior
significativo na actividade económica ou que impoñan obrigas relevantes para os seus
destinatarios

FACENDA

6615

Sobre a difusión polo Goberno galego entre os concellos da posibilidade da Xunta de Galicia
1ª - Institucional de
de colaborar nos procesos selectivos de policías locais, establecida na Lei 4/2007, de
Administración Xeral 16/06/2017
coordinación de policías locais, así como a realización do desenvolvemento regulamentario
Xustiza e Interior
preciso para a implantación no ano 2018 da primeira convocatoria centralizada.

VICEPRESIDENCIA E
CONSELLERÍA DE
PRESIDENCIA,
ADMINISTRACIÓNS
PÚBLICAS E XUSTIZA

6619

4ª - Educación e
Cultura

Sobre a realización polo Goberno galego dos trámites necesarios para a declaración e
18/05/2017 inclusión do Colexio de Nosa Señora da Antiga, de Monforte de Lemos, na relación de bens de CULTURA E TURISMO
interese cultural da Xunta de Galicia.

6702

PL - PLENO

Sobre a demanda polo Goberno galego ao Ministerio de Fomento dos investimentos precisos
INFRAESTRUTURAS E
04/04/2017 para garantir un servizo ferroviario de ancho métrico (Renfe-Feve) en Galicia nas mellores
VIVENDA
condicións posibles, así como a transferencia á Xunta de Galicia das competencias na materia

6769

PL - PLENO

23/01/2018

6770

8ª - Pesca e
Marisqueo

Sobre a realización pola Xunta de Galicia dun estudo do posible impacto económico e
30/05/2017 sociolaboral para a frota pesqueira galega da obriga de desembarco de todas as capturas,
establecida no Regulamento 1380/2013 da Unión Europea.

6778

8ª - Pesca e
Marisqueo

28/04/2017

Sobre a demanda que debe realizar o Goberno galego ao Goberno central co fin de flexibilizar
a normativa europea de control de frotas no exterior, no referido á dobre sanción que poden
MAR
padecer os buques europeos no caso de cometeren infraccións no desenvolvemento da súa
actividade pesqueira.

6832

8ª - Pesca e
Marisqueo

15/09/2017

Sobre a colaboración do Goberno galego co Goberno central para promover a simplificación
normativa no eido marítimo-pesqueiro e crear os instrumentos axeitados que permitan a
consulta sinxela e por temas específicos de toda a normativa europea, estatal e autonómica
en materia pesqueira nun espazo virtual no que permanezan constantemente actualizadas

7007

7042

Sobre a continuación polo Goberno galego co desenvolvemento de actuacións para a posta en
común con outras rexións e frotas pesqueiras das experiencias e dos coñecementos obtidos
MAR
en relación coa problemática dos descartes, con especial atención á súa refundición e ao
traslado á Comisión Europea das demandas para a adaptación da normativa.
MAR

MAR

VICEPRESIDENCIA E
1ª - Institucional de
Sobre a actuación que debe levar a cabo o Goberno galego en relación co acceso das pemes CONSELLERÍA DE
Administración Xeral 22/09/2017 aos contratos públicos autonómicos, en concreto, no sector dos servizos de limpeza de
PRESIDENCIA,
Xustiza e Interior
edificios e locais
ADMINISTRACIÓNS
PÚBLICAS E XUSTIZA
Sobre o desenvolvemento pola Xunta de Galicia de material didáctico vinculado á cultura
4ª - Educación e
04/05/2017 galega e, de xeito especial, ao Camiño de Santiago, co fin de que sexa útil na aprendizaxe do CULTURA E TURISMO
Cultura
galego fóra da comunidade autónoma.
Sobre as demandas que debe realizar o Goberno galego ao Ministerio de Facenda en relación
09/05/2017 coa imputación para efectos fiscais das subvencións percibidas por incorporación de
FACENDA
agricultores mozos a actividades económicas no rural.

7051

PL - PLENO

7058

4ª - Educación e
Cultura

Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego para difundir a vida e obra de
11/04/2017 Domingo Fontán, así como para a conmemoración no ano 2017 do 200 aniversario dos
comezos da elaboración da 
Carta Xeométrica
.

CULTURA E TURISMO

PL - PLENO

Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego e as demandas que debe
20/02/2018 realizar ao Goberno central en relación coa prestación de Asistencia Persoal para garantir o
dereito á vida independente das persoas con diversidade funcional.

POLITICA SOCIAL

7071

7107

7112

3ª - Economía
Facenda e
Orzamentos

VICEPRESIDENCIA E
CONSELLERÍA DE
Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego para loitar contra as mafias que
09/06/2017
PRESIDENCIA,
trafican con pisos baleiros.
ADMINISTRACIÓNS
PÚBLICAS E XUSTIZA

2ª - Ordenación
Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego en relación co alcance e
Territorial Obras
01/02/2018 aprobación do Plan básico autonómico previsto na Lei do solo de Galicia e que vai substituír
Públicas Medio
as Normas subsidiarias provinciais de planeamento aprobadas no ano 1991.
Ambiente e Servizos

MEDIO AMBIENTE E
ORDENACIÓN DO
TERRITORIO

7162

8ª - Pesca e
Marisqueo

23/06/2017

Sobre a actuación que debe levar a cabo o Goberno galego en relación coa toma de decisións
MAR
dende a Administración europea referidas ao sector da pesca.

7202

PL - PLENO

25/04/2017

Sobre a demanda polo Goberno galego ao Goberno central dunha regularización legal en
materia de tributación das pensións dos emigrantes retornados.

7207

5ª - Sanidade Política
Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego en materia de detección e
08/06/2017
Social e Emprego
tratamento da desnutrición relacionada coa enfermidade.

7448

PL - PLENO

7603

3ª - Economía
Facenda e
Orzamentos

7613

7663

7698

7770

7779

06/06/2017 Sobre a elaboración e aprobación dun calendario vacinal para o adulto.

POLITICA SOCIAL
SANIDADE
SANIDADE

Sobre a creación da Oficina Orzamentaria do Parlamento de Galicia e as actuacións que debe
levar a cabo o Goberno galego para garantir a transparencia nas súas actuacións, os
11/10/2017
FACENDA
investimentos realizados e os resultados obtidos, así como facilitar o acceso da cidadanía a
esta información nas diferentes páxinas webs institucionais.

Sobre a actuación que debe levar a cabo o Goberno galego e a demanda que debe realizar ao
Goberno central para impulsar a adopción pola Unión Europea dos pasos pertinentes no
MAR
afortalamento do papel das organizacións rexionais de pesca e na consecución de maiores
posibilidades de pesca ao abeiro dos acordos internacionais con terceiros países.
MEDIO AMBIENTE E
Sobre a elaboración polo Goberno galego, no ano 2017, dos plans reitores de uso e xestión
PL - PLENO
07/11/2017
ORDENACIÓN DO
dos seis parques naturais de Galicia e do Parque Nacional das Illas Atlánticas.
TERRITORIO
VICEPRESIDENCIA E
Sobre a continuación polo Goberno galego co desenvolvemento de iniciativas dirixidas ás
CONSELLERÍA DE
5ª - Sanidade Política
29/06/2017 entidades locais para a constitución e mellora do funcionamento das mesas locais de
PRESIDENCIA,
Social e Emprego
coordinación interinstitucional contra a violencia de xénero.
ADMINISTRACIÓNS
PÚBLICAS E XUSTIZA
8ª - Pesca e
Marisqueo

30/05/2017

Sobre a posición que debe adoptar a Xunta de Galicia en relación coa inclusión dos impostos
6ª - Industria Enerxía
09/10/2017 enerxéticos e ambientais establecidos pola propia Administración autonómica nos
Comercio e Turismo
suplementos territoriais, así como o seu pagamento polas persoas consumidoras galegas.
7ª - Agricultura
Alimentación
Gandería e Montes

Sobre as demandas que debe realizar o Goberno galego ao Goberno central en relación coa
02/06/2017 creación dun fondo forestal nacional co fin de incentivar as externalidades positivas dos
montes ordenados, así como a regulación do seu funcionamento.

FACENDA

MEDIO RURAL

7796

7811

7941

PL - PLENO

09/05/2017

Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego en relación co impulso do uso
de gas natural licuado no transporte marítimo.

ECONOMÍA, EMPREGO
E INDUSTRIA

Sobre a demanda polo Goberno galego ao Goberno central da regulación da relación
6ª - Industria Enerxía
comercial entre as empresas editoras, as empresas distribuidoras e os vendedores de prensa ECONOMÍA, EMPREGO
21/09/2017
Comercio e Turismo
escrita e revistas co fin de evitar o abuso de posicións de dominio e prácticas monopolistas no E INDUSTRIA
sector.
MEDIO AMBIENTE E
Sobre as demandas que debe realizar o Goberno galego ao Goberno central en relación co
PL - PLENO
09/05/2017
ORDENACIÓN DO
proxecto de dragaxe ambiental da ría do Burgo.
TERRITORIO

7953

Sobre as demandas que debe realizar o Goberno galego ao Goberno central e as actuacións
5ª - Sanidade Política
11/05/2017 que debe levar a cabo en relación coa tramitación dos expedientes de adopción de familias
Social e Emprego
galegas en Burundi e Etiopía paralizados polo peche da entidade que os viña tramitando.

POLITICA SOCIAL

8034

2ª - Ordenación
Sobre as demandas que debe realizar o Goberno galego ao Goberno central en relación coa
Territorial Obras
incidencia que está a ter a política comercial de Renfe na cohesión social e territorial de
01/02/2018
Públicas Medio
Galicia e a discriminación horaria e económica que padecen as persoas usuarias do traxecto
Ambiente e Servizos
Ourense-Santiago de Compostela e Ourense-A Coruña.

INFRAESTRUTURAS E
VIVENDA

8045

8052

3ª - Economía
Facenda e
Orzamentos

Sobre a demanda do Goberno galego ao Goberno central respecto da creación dunha conta
09/06/2017 bancaria de servizos mínimos esenciais e, namentres, a actuación que debe levar a cabo a
Xunta de Galicia ao respecto.

FACENDA

Sobre as demandas que debe realizar o Goberno galego ao Goberno central en relación coa
inclusión da podoloxía na carteira básica de servizos do Sistema nacional de saúde, o estudo
5ª - Sanidade Política
11/05/2017 da viabilidade da súa introdución na carteira complementaria de servizos de Galicia, así como SANIDADE
Social e Emprego
a posible pertinencia de incorporar a categoría profesional de podólogo ou podóloga como
persoal estatutario do Sergas.

8124

PL - PLENO

Sobre a realización por parte da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria
das adaptacións necesarias para incluír a obrigatoriedade da materia de Historia da Filosofía CULTURA, EDUCACIÓN
17/10/2017 como troncal na oferta de bacharelato, así como a demanda ao Goberno do Estado para que E ORDENACIÓN
propicie nos traballos para o denominado Pacto educativo un debate en profundidade sobre a UNIVERSITARIA
situación da fisolofía no sistema educativo e a necesidade da súa pervivencia.

8161

PL - PLENO

10/04/2018

Sobre o incremento por parte do Goberno galego do número de postos de traballo dos equipos
POLITICA SOCIAL
de valoración da discapacidade en Galicia co fin de eliminar as listas de espera.

8174

PL - PLENO

06/06/2017

Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego en relación coa elaboración do
novo Mapa de servizos de transporte público de viaxeiros por estrada.

8187

8382

INFRAESTRUTURAS E
VIVENDA

2ª - Ordenación
Sobre a negociación pola Xunta de Galicia co Goberno central e o Concello de Vigo dunha
Territorial Obras
proposta de transformación en vía urbana do treito da autoestrada AP-9 comprendido entre as INFRAESTRUTURAS E
16/05/2017
Públicas Medio
Torres de Padín e a cidade de Vigo, o financiamento das obras de xeito conxunto e a
VIVENDA
Ambiente e Servizos
demanda da supresión da peaxe no treito entre Rande e Vigo.

PL - PLENO

VICEPRESIDENCIA E
Sobre a posición do Parlamento de Galicia respecto da supresión do instituto do aforamento
CONSELLERÍA DE
06/06/2017 dos deputados e das deputadas e a incorporación desta posición ao conxunto de reformas do PRESIDENCIA,
Estatuto de autonomía de Galicia que se aborden no seu momento.
ADMINISTRACIÓNS
PÚBLICAS E XUSTIZA

8391

Sobre a execución polo Goberno galego, antes do remate do primeiro semestre de 2017, das
2ª - Ordenación
obras de recuperación e rexeneración da praia da Carabuxeira, o seu contorno natural incluída
Territorial Obras
14/06/2017 a praia de Lavapanos, o muro de contención e as vivendas colindantes afectadas pola
MAR
Públicas Medio
construción do Porto Deportivo de Sanxenxo, así como as demandas que debe realizar ao
Ambiente e Servizos
Goberno central ao respecto.

8465

Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno en relación coa declaración de
6ª - Industria Enerxía
21/09/2017 "interese turístico galego" da Romaría das Cruces que se vén celebrando con carácter anual
Comercio e Turismo
no barrio da Ponte, no concello de Ribadeo e, en particular, a súa difusión.

AXENCIA DE TURISMO
DE GALICIA

8478

5ª - Sanidade Política
Sobre a demanda polo Goberno galego ao Concello de Vigo da solución das demoras que se
08/06/2017
Social e Emprego
están a producir na tramitación dos recursos de servizos sociais municipais.

POLITICA SOCIAL

8571

8580

8675

8676

PL - PLENO

Sobre a demanda do Goberno galego á Administración de Xustiza respecto da elaboración
1ª - Institucional de
dun protocolo de actuación para avaliar os resultados da aplicación do sistema de
Administración Xeral 07/07/2017
comunicación das resolucións xudiciais co dobre modelo que permite unha mellor
Xustiza e Interior
comprensión dos termos xurídicos pola cidadanía.

PL - PLENO

7ª - Agricultura
Alimentación
Gandería e Montes

9006

8ª - Pesca e
Marisqueo

3ª - Economía
Facenda e
Orzamentos

9206

4ª - Educación e
Cultura

9315

3ª - Economía
Facenda e
Orzamentos

9533

PL - PLENO

9566

9595

9606

SECRETARÍA XERAL
DA EMIGRACIÓN
VICEPRESIDENCIA E
CONSELLERÍA DE
PRESIDENCIA,
ADMINISTRACIÓNS
PÚBLICAS E XUSTIZA
VICEPRESIDENCIA E
CONSELLERÍA DE
PRESIDENCIA,
ADMINISTRACIÓNS
PÚBLICAS E XUSTIZA
VICEPRESIDENCIA E
CONSELLERÍA DE
PRESIDENCIA,
ADMINISTRACIÓNS
PÚBLICAS E XUSTIZA

Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego e as demandas que debe
26/05/2017 realizar ao Goberno central en relación cos danos ocasionados pola xeada, na última semana MEDIO RURAL
do mes de abril de 2017, nos viñedos das denominacións de orixe da provincia de Ourense.
Sobre a realización de xestións polo Goberno galego co Goberno central para a execución,
15/09/2017 entre outras medidas, da sinalización de bateas e outros elementos flotantes que impliquen
risco de accidente por impacto para a navegación.

Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego en relación co modelo de
1ª - Institucional de
financiamento das entidades locais, así como a demanda que debe realizar ao Goberno
Administración Xeral 08/09/2017
central para permitir o investimento polos concellos do seu superávit na liquidación
Xustiza e Interior
orzamentaria.

9191

9561

Sobre a demanda polo Goberno galego ao Goberno central da implantación da figura do
05/06/2018 enriquecemento inxusto ou ilegal no Código Penal, co fin de avanzar na loita contra a
corrupción.

1ª - Institucional de
Sobre a demanda polo Goberno galego ao Goberno central da implantación da figura do
Administración Xeral 08/09/2017 enriquecemento inxusto ou ilegal no Código Penal, co fin de avanzar na loita contra a
Xustiza e Interior
corrupción.

8726

9066

Sobre as demandas que debe realizar o Goberno galego ao Goberno central, así como a
23/05/2017 actuación que debe levar a cabo en relación coa situación política e social que se está a vivir
en Venezuela, e, nomeadamente, a das persoas galegas emigrantes nese país.

MAR
VICEPRESIDENCIA E
CONSELLERÍA DE
PRESIDENCIA,
ADMINISTRACIÓNS
PÚBLICAS E XUSTIZA

Sobre a actuación que debe levar a cabo o Goberno galego en relación coas denuncias das
09/06/2017 persoas usuarias do programa da Axencia Tributaria para a elaboración da declaración da
renda de 2016 referidas ás dificultades existentes para realizar os trámites en lingua galega.

CULTURA E TURISMO

01/06/2017

Sobre a actuación que debe levar a cabo o Goberno galego en relación co réxime de visitas
públicas gratuítas ao pazo de Meirás.

CULTURA E TURISMO

09/06/2017

Sobre a realización polo Goberno galego dun informe respecto das consecuencias da
reestruturación bancaria en Galicia, a situación de concentración do mercado financeiro tras a
FACENDA
desaparición das caixas e entidades bancarias galegas e a súa afección para as persoas
usuarias

Sobre a demandas que debe realizar o Goberno galego ao Goberno central para a mellora do
marco normativo que regula o delito de usurpación de inmobles, a solicitude á Delegación do
20/06/2017 Goberno e á Fiscalía do asinamento, namentres, dun acordo bilateral ao respecto, así como a
actuación que debe levar a cabo naqueles casos nos que os ocupantes sexan familias en risco
de exclusión social.

VICEPRESIDENCIA E
CONSELLERÍA DE
PRESIDENCIA,
ADMINISTRACIÓNS
PÚBLICAS E XUSTIZA

2ª - Ordenación
Sobre o impulso polo Goberno galego, no marco da comisión de seguimento das obras de
Territorial Obras
INFRAESTRUTURAS E
13/07/2017 ampliación da ponte de Rande, do respecto das condicións laborais e salariais do persoal que
Públicas Medio
VIVENDA
está a traballar nelas
Ambiente e Servizos
PL - PLENO

20/06/2017

Sobre o desenvolvemento polo Goberno galego dunha estratexia global a favor do transporte
ferroviario de mercadorías e as demandas que debe realizar ao Goberno central ao respecto.

INFRAESTRUTURAS E
VIVENDA

1ª - Institucional de
Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego en relación co uso de toponimia
Administración Xeral 16/06/2017 galega deturpada por organismos e institucións oficiais, así como pola empresa Google na
CULTURA E TURISMO
Xustiza e Interior
aplicación Google Maps
8ª - Pesca e
Marisqueo

Sobre o apoio pola Xunta de Galicia ao proxecto "Crecimento Azul", desenvolvido pola
23/06/2017 Autoridade Portuaria de Vigo, baseado no crecemento sustentable dos sectores marítimopesqueiros e portuario.

MAR

9608

8ª - Pesca e
Marisqueo

15/09/2017

Sobre as medidas a adoptar pola Xunta de Galicia destinadas a apoiar a expansión dos
productos pesqueiros galegos nos mercados exteriores, así como, ao mantemento e
fortalecemento de medidas de estruturación e competitividade do sector transformador de
productos do mar.

MAR

9648

PL - PLENO

11/07/2017

Sobre a demanda ao Goberno de España para a promoción e establecemento de medidas
que contribúan a garantir a seguridade viaria dos ciclistas.

SECRETARÍA XERAL
PARA O DEPORTE

9664

4ª - Educación e
Cultura

06/07/2017

Sobre a inscrición no Rexistro da Propiedade do Pazo de Meirás como Ben de Interese
Cultural.

CULTURA E TURISMO

9835

8ª - Pesca e
Marisqueo

Sobre a realización polo Goberno galego das xestións necesarias para evitar a substitución
13/04/2018 dos helicópteros Sikorsky S-76 C+, coñecidos como Pesca I e Pesca II, polos Dauphin 365
que pertencían á Xunta de Galicia no ano 2005.

9862

PL - PLENO

Sobre a demanda que debe realizar o Goberno galego ao Goberno central para a conexión de
INFRAESTRUTURAS E
20/06/2017 Galicia, as comunidades do norte de España e a rexión norte de Portugal ao corredor atlántico
VIVENDA
na revisión do Regulamento do mecanismo Conectar Europa que se vai realizar no ano 2018.

9863

PL - PLENO

25/09/2018

9885

8ª - Pesca e
Marisqueo

Sobre as demandas que debe realizar o Goberno galego ao Ministerio de Agricultura e Pesca,
23/06/2017 Alimentación e Medio Ambiente en relación co peche da pesqueira da cigala na zona VIIIc e o MAR
seu impacto para a frota de arrastre galega.

9900

8ª - Pesca e
Marisqueo

23/06/2017

10039

10057

10277

10400

10414

10445

10471
10564

10795

10954

11081

11169

11240

11746

Sobre a realización polo Goberno galego das xestións oportunas diante do Ministerio de
Fomento, no marco do contrato adxudicado por Renfe a Talgo, para dotar Galicia de trens
AVRIL para prestar o servizo na liña Madrid-Ourense-A Coruña e Vigo, co fin de mellorar os
tempos de conexión coa Meseta.

Sobre as demandas que debe realizar o Goberno galego ao Goberno central en relación co
peche da pesqueira da cigala na zona VIIIc e a súa incidencia para a frota galega

MAR

INFRAESTRUTURAS E
VIVENDA

MAR

5ª - Sanidade Política
Sobre a elaboración polo Goberno galego dunha App para dispositivos móbiles que facilite os
14/07/2017
SANIDADE
Social e Emprego
recordatorios, así como o acceso aos datos de vacinación dos nenos e das persoas adultas
8ª - Pesca e
Marisqueo

Sobre o apoio pola Xunta de Galicia á proposta da Autoridade Portuaria de Vigo, así como a
09/11/2017 demanda ao Goberno central e á Unión Europea da axilización dos trámites necesarios para
estender ata Tánxer a actual autopista marítima que une Vigo coa cidade gala de Nantes

2ª - Ordenación
Territorial Obras
Sobre a actuación que debe levar a cabo o Goberno galego co fin de impulsar a obriga de
03/10/2017
Públicas Medio
integrar a perspectiva de xénero en todas as fases do proceso urbanístico
Ambiente e Servizos
2ª - Ordenación
Territorial Obras
Sobre o impulso pola Xunta de Galicia do desenvolvemento dun "Plan de fomento de novas
12/12/2017
Públicas Medio
solución habitacionais para colectivos de maiores".
Ambiente e Servizos

PL - PLENO

11/07/2017

INFRAESTRUTURAS E
VIVENDA

INFRAESTRUTURAS E
VIVENDA
MEDIO RURAL
FACENDA

Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego en relación co impacto da
venda do Banco Popular Pastor na marca Banco Pastor, nos postos de traballo existentes e
FACENDA
nas persoas e colectivos afectados, así como nas actividades da Fundación Barrié de la Maza
en Galicia

2ª - Ordenación
Sobre a aprobación polo Goberno galego, antes do remate do ano 2017, do regulamento de
Territorial Obras
17/11/2017 desenvolvemento e do código de accesibilidade previstos na disposición final primeira da Lei
Públicas Medio
10/2014, do 3 de decembro, de accesibilidade.
Ambiente e Servizos
8ª - Pesca e
Marisqueo

MEDIO AMBIENTE E
ORDENACIÓN DO
TERRITORIO

Sobre as actuacións que debe levar a cabo a Xunta de Galicia en relación á modificación do
Texto Refundido da Lei Reguladora de Facendas Locais, no relativo ao imposto sobre os
11/07/2017 incrementos de valor dos terreos de natureza urbana, así como as destinadas a demandar dos FACENDA
concellos galegos a habilitación dos mecanismos destinados á axilizar os támites necesarios
para proceder á devolución das cantidades cobradas aos contribuintes afectados.

2ª - Ordenación
Territorial Obras
Sobre a demanda ao goberno do Estado en relación á aprobación do proxecto e execución
07/09/2017
Públicas Medio
das obras de urbanización da estrada N-550 ao seu paso polo lugar da Ponte (Padrón).
Ambiente e Servizos
7ª - Agricultura
Sobre o impulso pola Xunta de Galicia para facer efectivo o cambio a unas novas
Alimentación
04/07/2017
dependencias da Oficina Agraria Comarcal de Lalín.
Gandería e Montes
3ª - Economía
Sobre as actuacións que debe levar a cabo a Xunta de Galicia en relación ao proceso de
Facenda e
07/07/2017
adquisición do Banco Popular-Pastor polo Banco Santander.
Orzamentos
PL - PLENO

MAR

INFRAESTRUTURAS E
VIVENDA

Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego en relación coa presentación de
15/09/2017 Galicia como candidatura formal de España para o acollemento do laboratorio comunitario de MAR
control bacteriolóxico de bivalvos, trala saída de Gran Bretaña da Unión Europea

2ª - Ordenación
Sobre as demandas que debe realizar o Goberno galego ao Goberno central en relación co
Territorial Obras
financiamento das obras de construción e conexión ferroviaria ao porto exterior da Coruña, así
07/09/2017
MAR
Públicas Medio
como a modificación do Real Decreto 707/2015, aos efectos de amparar a axuda e
Ambiente e Servizos
financiamento directo de Portos do Estado ás obras de accesibilidade terrestre aos portos.
PL - PLENO

Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego para aumentar a convocatoria
26/09/2017 de concursos públicos de redacción de proxectos de arquitectura e urbanismo, así como
propiciar fórmulas de participación dos profesionais novos e dos pequenos estudos.

5ª - Sanidade Política
Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego en relación coa atención
29/11/2017
Social e Emprego
sanitaria aos doentes con dano cerebral adquirido

11797

8ª - Pesca e
Marisqueo

Sobre a realización polo Goberno galego de todas as actuacións precisas para a ampliación
15/09/2017 da lonxa do Grove segundo as demandas formuladas pola confraría de pescadores ao
respecto

11801

8ª - Pesca e
Marisqueo

10/10/2017

Sobre a demanda polo Goberno galego ao Goberno central da rebaixa do Imposto sobre o
Valor Engadido, ou IVE, para os produtos pesqueiros e marisqueiros do 10% ao 4%

MEDIO AMBIENTE E
ORDENACIÓN DO
TERRITORIO
SANIDADE

MAR

MAR

11880

2ª - Ordenación
Territorial Obras
Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego en relación coa decisión de
14/06/2018
Públicas Medio
retirar da base de Vilanova o helicóptero de loita contra incendios do Barco de Valdeorras
Ambiente e Servizos

MEDIO RURAL

12368

Sobre as actuacións que debe levar a cabo a Xunta de Galicia en relación á ordenación da
6ª - Industria Enerxía
21/09/2017 seguridade industrial a través do establecemento dun sistema de control que garanta a
Comercio e Turismo
seguridade dos establecementos das instalación e dos produtos industriais en Galicia

ECONOMÍA, EMPREGO
E INDUSTRIA

12875

3ª - Economía
Facenda e
Orzamentos

08/09/2017

Sobre a demanda á Xunta de Galicia relativa á auditoría das condicións de cesión e uso por
parte da fundación privada Cipri Gomes do antigo instituto de Viana do Bolo

12953

4ª - Educación e
Cultura

14/09/2017

Sobre as actuacións que debe levar a cabo a Xunta de Galicia destinadas a poner de relevo a
CULTURA E TURISMO
importancia para as culturas galegas e universal do regreso a Galicia do pergamiño Vindel

12988
13018

MEDIO RURAL

2ª - Ordenación
Sobre a demanda ao Ministerio de Fomento a fin de que proceda á mellora do firme da N-540,
Territorial Obras
INFRAESTRUTURAS E
01/02/2018 nas inmediacións da localidade de Chantada, e de maneira especial, no tramo que comunica a
Públicas Medio
VIVENDA
LU-533 co corredor CG 2.1 (de Chantada a Lalín)
Ambiente e Servizos
INFRAESTRUTURAS E
PL - PLENO
07/11/2017 Sobre impulso pola Xunta de Galicia na elaboración dunha Lei de Rehabilitación de Galicia
VIVENDA

13019

4ª - Educación e
Cultura

18/01/2018

Sobre o impulso pola Xunta de Galicia das medidas necesarias para tratar de evitar a práctica
CULTURA E TURISMO
de revenda masiva de entradas a través de internet

13035

4ª - Educación e
Cultura

29/09/2017

Sobre as actuacións da Xunta de Galicia en relación ao incremento do número de colexios aos
CULTURA E TURISMO
que vai dirixido o programa de cooperación europeo CinED

13041

4ª - Educación e
Cultura

14/09/2017

Sobre a política da Xunta de Galicia relacionada coa continuación do apoio financieiro para a
colaboración cos concellos na prestación dos servizos de comedor escolar

CULTURA, EDUCACIÓN
E ORDENACIÓN
UNIVERSITARIA

13043

4ª - Educación e
Cultura

29/09/2017

Sobre as actuacións da Xunta de Galicia destinadas a actualizar e simplificar o proceso de
homologación de títulos non universitarios para o alumnado estranxeiro

CULTURA, EDUCACIÓN
E ORDENACIÓN
UNIVERSITARIA

13046

PL - PLENO

22/05/2018

Sobre o impulso pola Xunta de Galicia destinadas ao impulso das medidas e acción de
recoñecemento para as empresas que colaboran a participan no desenvolvemento da FP

CULTURA, EDUCACIÓN
E ORDENACIÓN
UNIVERSITARIA

13234

13259
13485

4ª - Educación e
Cultura

14/09/2017

Sobre o apoio da Xunta de Galicia á implantación da titulación oficial de Grao en Criminoloxía
na USC

1ª - Institucional de
Administración Xeral 24/11/2017 Sobre o impulso ao proxecto "Rugby nos Cárceres"
Xustiza e Interior
7ª - Agricultura
25/05/2018 Sobre a dotación dunha motobomba para a loita contra incendios ao concello da Rúa
Alimentación
Gandería e Montes

13496

4ª - Educación e
Cultura

14/09/2017

Sobre a inclusión no mapa de titulacións do Sistema Universitario Galego a titulación de
Criminoloxía e a homologación pertinente

13602

PL - PLENO

12/09/2017

Sobre as actuacións que debe realizar a Xunta de Galicia para introducir o "cheque
formación", de xeito que as persoas desempregadas dispoñan dun crédito de formación.

CULTURA, EDUCACIÓN
E ORDENACIÓN
UNIVERSITARIA
SECRETARÍA XERAL
PARA O DEPORTE
MEDIO RURAL
CULTURA, EDUCACIÓN
E ORDENACIÓN
UNIVERSITARIA
ECONOMÍA, EMPREGO
E INDUSTRIA
VICEPRESIDENCIA E
CONSELLERÍA DE
PRESIDENCIA,
ADMINISTRACIÓNS
PÚBLICAS E XUSTIZA

13811

PL - PLENO

Sobre as medidas que debe realizar a Xunta de Galicia para solicitar ao Ministerio de Xustiza
12/09/2017 que establezca o número de xulgados da Comunidade Autónoma e para apoiar e dotar de
medios aos xulgados de Galicia.

13974

PL - PLENO

04/12/2017

Sobre as actuacións que debe realizar a Xunta de Galicia para avanzar na conservación e
difusión da nosa toponimia tradicional

13979

4ª - Educación e
Cultura

24/10/2017

Sobre as actuacións que debe realizar a Xunta de Galicia para avanzar na formación da lingua
CULTURA E TURISMO
galega para adultos, a través de medidas como a posta en marcha do CELGA 4 en liña

14121

PL - PLENO

Sobre as actuacións que debe realizar a Xunta de Galicia para trasladar ao Goberno do
21/11/2017 Estado a necesidade de modificación da Lei Xeral da Seguridade Social para mellorar a
situación das persoas afectadas pola xubilación anticipada

14716

8ª - Pesca e
Marisqueo

Sobre a demanda que debe realizar o Goberno galego ao Goberno central, así como a
actuación que debe levar a cabo en relación coa inclusión das persoas percebeiras,
15/09/2017 mariscadoras, redeiras e outras que non realicen súa actividade a bordo de embarcacións, na MAR
lexislación estatal que regula a concesión de prestacións asistenciais para traballadores do
mar

14783

8ª - Pesca e
Marisqueo

Sobre a demanda que debe realizar o Goberno galego ao Goberno central en relación coas
15/09/2017 negociacións para a renovación do actual acordo pesqueiro entre a Unión Europea e Guinea
Bissau

15102

15262

Sobre as demandas que debe realizar o Goberno galego ao Goberno central en relación co
1ª - Institucional de
financiamento do nomeamento de xuíces substitutos para o resto do ano 2017 co fin de
Administración Xeral 22/09/2017 atender as situacións de saturación máis urxentes e aquelas que teñan impacto específico na
Xustiza e Interior
loita contra a violencia de xénero e, en concreto, para os xulgados de violencia de Vigo e A
Coruña, así como para o nomeamento de persoal funcionario de reforzo
7ª - Agricultura
Alimentación
Gandería e Montes

15/09/2017

Sobre a aprobación polo Goberno galego, no ano 2018, dun plan de ordenación de pastos
extensivos en Galicia. (Procedemento de urxencia)

CULTURA E TURISMO

ECONOMÍA, EMPREGO
E INDUSTRIA

MAR
VICEPRESIDENCIA E
CONSELLERÍA DE
PRESIDENCIA,
ADMINISTRACIÓNS
PÚBLICAS E XUSTIZA
MEDIO RURAL

15393

PL - PLENO

Sobre a demanda polo Goberno galego á Deputación Provincial da Coruña da creación dunha
mesa de traballo cos concellos da provincia da Coruña percorridos polo Camiño inglés a
AXENCIA DE TURISMO
26/09/2017
Santiago de Compostela e a prolongación do Camiño de Santiago a Fisterra-Muxía para a súa DE GALICIA
mellora.

15406

8ª - Pesca e
Marisqueo

Sobre a elaboración polo Goberno galego, a través do Consello Galego de Pesca, dun informe
10/10/2017 que reflicta as actuacións desenvolvidas en Galicia para o cumprimento da normativa vixente MAR
en materia de descartes pesqueiros e as propostas para aumentar a súa flexibilidade

15412

8ª - Pesca e
Marisqueo

Sobre a adopción polo Goberno galego de máis medidas de apoio á cultura mariñeira, en
14/12/2017 concreto, ás embarcacións tradicionais e ás carpinterías da ribeira, así como a posta en valor
deste patrimonio histórico e cultural

15414

8ª - Pesca e
Marisqueo

Sobre o mantemento polo Goberno galego da actual liña de actuación para combater o
09/11/2017 furtivismo introducindo nela os avances das novas tecnoloxías, como é o caso dos dróns, para MAR
as tarefas de vixilancia e control

15418

8ª - Pesca e
Marisqueo

Sobre a realización polo Goberno galego de campañas de sensibilización da sociedade co fin
10/10/2017 de erradicar o furtivismo e a solicitude aos concellos costeiros da súa adhesión a elas, así
como da súa colaboración na loita contra esa actividade

15469

8ª - Pesca e
Marisqueo

Sobre o desenvolvemento polo Goberno galego dunha estratexia de defensa da posición de
20/09/2018 Galicia diante do marco decisorio europeo para adaptar a normativa de medidas técnicas para MAR
o sector pesqueiro ás necesidades galegas

15503

15504

15663

15666

15753

15754

15816

15974

16054

16118
16409
16414

16470

16474

2ª - Ordenación
Territorial Obras
Sobre a mellora polo Goberno galego do trazado da rede autonómica de estradas no eixo
03/10/2017
Públicas Medio
Palas de Rei-Friol-Begonte
Ambiente e Servizos
2ª - Ordenación
Territorial Obras
Sobre a implantación polo Goberno galego, nas estradas autonómicas, de medidas deseñadas
12/12/2017
Públicas Medio
para a mellora da seguridade viaria das persoas usuarias máis vulnerables
Ambiente e Servizos
1ª - Institucional de
Sobre as demandas que debe realizar o Goberno galego ao Goberno central en relación coa
Administración Xeral 11/10/2017 desaparición dun mozo residente na localidade de Bolsón e a situación que está a padecer o
Xustiza e Interior
pobo mapuche en Arxentina

MAR

MAR

INFRAESTRUTURAS E
VIVENDA
INFRAESTRUTURAS E
VIVENDA
SECRETARÍA XERAL
DA EMIGRACIÓN

Sobre a actuación que debe levar a cabo o Goberno galego e as demandas que debe realizar
ao Goberno central en relación coa situación na que se atopan as autoescolas de Galicia a
ECONOMÍA, EMPREGO
consecuencia do conflito laboral do persoal examinador de tráfico, así como a transferencia a E INDUSTRIA
Galicia das competencias en materia de tráfico, seguridade viaria e pública.
VICEPRESIDENCIA E
1ª - Institucional de
Sobre a posta en marcha polo Goberno galego dun Portal do Voluntariado de Protección Civil CONSELLERÍA DE
Administración Xeral 28/02/2018 que permita levar a cabo xestións, consultas e actuacións, así como coñecer polo miúdo as
PRESIDENCIA,
Xustiza e Interior
actuacións, programas e proxectos da Xunta de Galicia nese ámbito
ADMINISTRACIÓNS
PÚBLICAS E XUSTIZA
VICEPRESIDENCIA E
Sobre o establecemento polo Goberno galego dun marco regulador para os convenios e
1ª - Institucional de
CONSELLERÍA DE
protocolos de colaboración intermunicipais de axuda mutua en materia de Policía Local, así
Administración Xeral 10/11/2017
PRESIDENCIA,
como para favorecer as posibles asociacións de concellos para o desempeño mancomunado
ADMINISTRACIÓNS
Xustiza e Interior
do servizo de protección civil
PÚBLICAS E XUSTIZA
2ª - Ordenación
Sobre a solicitude polo Goberno galego ao Ministerio de Fomento da reconversión da antiga
MEDIO AMBIENTE E
Territorial Obras
vía férrea entre Pontevedra e Arcade actualmente en desuso en vía verde para uso peonil e
03/10/2017
ORDENACIÓN DO
Públicas Medio
ciclista, así como a actuación que debe levar a cabo en relación coa redacción do proxecto
TERRITORIO
Ambiente e Servizos
construtivo e a súa xestión e conservación
PL - PLENO

26/09/2017

1ª - Institucional de
Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego para a retirada das inscricións
Administración Xeral 03/10/2017 franquistas existentes nas fachadas das igrexas Católicas e, en particular, a que hai na da
Xustiza e Interior
igrexa de Santiago de Cangas
Sobre a realización pola Xunta de Galicia, en colaboración coas universidades galegas, dun
estudo xurídico da posibilidade e mecanismos que permitan, respectando a legalidade vixente,
PL - PLENO
26/09/2017
incorporar a o patrimonio público a propiedade das Torres de Meirás, coñecidas como Pazo de
Meirás, sen custo para a cidadanía galega.
Sobre a consolidación polo Goberno galego do Programa de atención farmacéutica nos
5ª - Sanidade Política
09/11/2017 centros sociosanitarios de Galicia, mediante a elaboración dunha Guía Farmacoterapéutica
Social e Emprego
común
Sobre a mellora e ampliación pola Xunta de Galicia do programa galego de pacientes
polimedicados

CULTURA E TURISMO
CULTURA, EDUCACIÓN
E ORDENACIÓN
UNIVERSITARIA
SANIDADE

PL - PLENO

06/03/2018

PL - PLENO

Sobre o requirimento polo Goberno galego ao Concello de Vigo do remate da urbanización do
17/10/2017 contorno do Hospital público Álvaro Cunqueiro habilitando, en condicións de igualdade, as
SANIDADE
prazas de aparcamento en superficie necesarias para o normal funcionamento do centro

SANIDADE

2ª - Ordenación
Territorial Obras
Sobre a axilización polo Goberno galego dos trámites necesarios para a inclusión de Noia no INFRAESTRUTURAS E
17/11/2017
Públicas Medio
Plan de transporte metropolitano de Galicia, en concreto, na área de Santiago de Compostela VIVENDA
Ambiente e Servizos
Sobre a posta en marcha polo Goberno galego dun plan de mantemento e recuperación do
4ª - Educación e
11/10/2017 monumento de Santa Eulalia de Bóveda coa dotación orzamentaria necesaria para o seu
CULTURA E TURISMO
Cultura
desenvolvemento

16625

17087

17639

1ª - Institucional de
Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego en relación coa insuficiencia
Administración Xeral 07/12/2017
dos recursos orzamentarios destinados á designación de xuíces substitutos en Galicia
Xustiza e Interior

PL - PLENO

19/12/2017

Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego e as demandas que debe
realizar o Goberno central, así como a empresa concesionaria da AP-9 para mellorar a
calidade de vida e minimizar o impacto das diversas infraestruturas de comunicación na
parroquia de Chapela, no concello de Redondela

Sobre a demanda que debe realizar o Goberno galego ao Goberno central para posibilitar no
2ª - Ordenación
futuro a existencia das Comunidades de Usuarios de Augas, coñecidas como traídas de
Territorial Obras
17/11/2017 augas, a consideración da especificidade do territorio galego nas futuras normativas ao
Públicas Medio
respecto, así como o impulso dun grupo de traballo para o establecemento de acordos que
Ambiente e Servizos
posibiliten a coexistencia dos modelos de abastecemento de carácter municipal e veciñal

VICEPRESIDENCIA E
CONSELLERÍA DE
PRESIDENCIA,
ADMINISTRACIÓNS
PÚBLICAS E XUSTIZA
INFRAESTRUTURAS E
VIVENDA

MEDIO AMBIENTE E
ORDENACIÓN DO
TERRITORIO

17676

PL - PLENO

Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego para a restitución ao patrimonio
público e a declaración como Ben de Interese Cultural de dúas estatuas do Pórtico da Gloria
07/11/2017 da Catedral de Santiago de Compostela que están a formar parte da exposición sobre a obra CULTURA E TURISMO
do Mestre Mateo inaugurada no Pazo de Xelmírez, así como para garantir a protección legal
de todos os bens existentes dentro do Pazo de Meirás

17688

PL - PLENO

21/11/2017

17987

PL - PLENO

Sobre a realización de xestións polo Goberno galego para frear a destrución de emprego,
17/10/2017 garantir os dereitos laborais e procurar a viabilidade e continuidade da empresa Maderas
Iglesias, S.A. nos seus centros de produción do Porriño e Mos

ECONOMÍA, EMPREGO
E INDUSTRIA

18017

7ª - Agricultura
Alimentación
Gandería e Montes

Sobre o inicio pola Xunta de Galicia do proceso de elaboración dos plans de ordenación dos
10/11/2017 recursos forestais cun ámbito territorial de distritos, unha vez se remate o proceso de revisión
do Plan forestal e previa a realización dos trámites pertinentes

MEDIO RURAL

18211

18461

Sobre as demandas que debe realizar o Goberno galego ao Goberno central en relación coa
aplicación das medidas reflectidas no Pacto de Estado contra a violencia de xénero

SECRETARÍA XERAL
DE IGUALDADE

Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego en relación coas solicitudes de
autorización presentadas por Gas Galicia para a execución do proxecto de substitución do gas
6ª - Industria Enerxía
ECONOMÍA, EMPREGO
23/11/2017 propano nos barrios ferroláns de Caranza e Esteiro e o pechamento das instalacións da planta
Comercio e Turismo
E INDUSTRIA
da urbanización de Caranza, así como a garantía dos dereitos das persoas consumidoras
dese gas en Ferrol
4ª - Educación e
Cultura

Sobre o asinamento polo Goberno galego de convenios de colaboración do Concello de
16/11/2017 Ponteceso e a Fundación Eduardo Pondal para a conmemoración do centenario do
falecemento dese intelectual, escritor e poeta, así como a difusión da súa figura e obra

CULTURA E TURISMO

18622

2ª - Ordenación
Sobre as demandas que debe realizar o Goberno galego ao Goberno central en relación co
MEDIO AMBIENTE E
Territorial Obras
risco que presentan para as persoas usuarias os danos detectados na calzada do viario Santa
01/02/2018
ORDENACIÓN DO
Públicas Medio
Mariña que bordea a praia de Razo, así como na zona coñecida como 
"baixada da Cabreira
",
TERRITORIO
Ambiente e Servizos
no concello de Carballo

18669

2ª - Ordenación
Sobre o mantemento pola Xunta de Galicia dunha liña prioritaria de actuacións de reforzos do
Territorial Obras
INFRAESTRUTURAS E
17/11/2017 firme das estradas de titularidade autonómica, de xeito que se manteñan nun estado axeitado
Públicas Medio
VIVENDA
para o tránsito e se favoreza a seguridade viaria
Ambiente e Servizos

18687

18697

7ª - Agricultura
Alimentación
Gandería e Montes

10/11/2017

Sobre o uso pola Xunta de Galicia dos grupos de desenvolvemento rural para o fomento da
diversificación da economía cara actividades agrarias e non agrarias sostibles no medio rural

Sobre a creación pola Xunta de Galicia dun Consello Galego da Infancia e a Adolescencia
como organismo participativo nas políticas publicas do Goberno galego e as actuacións que
5ª - Sanidade Política
26/04/2018 debe levar a cabo ao respecto, así como o fomento do desenvolvemento da participación da
Social e Emprego
infancia e da adolescencia nos consellos locais, de acordo coa FEGAMP, con especial
atención á participación dos nenos con diversidade funcional en igualdade de condicións

18700

PL - PLENO

Sobre a realización de xestións pola Xunta de Galicia diante dos grupos parlamentarios do
20/03/2018 Congreso dos Deputados co fin de que contribúan a facilitar a tramitación, o debate e a
aprobación dos Orzamentos Xerais do Estado para o ano 2018 dentro do prazo establecido

19027

PL - PLENO

07/11/2017

19113

19153

19285

19319

POLITICA SOCIAL

FACENDA

Sobre a adopción polo Goberno galego das medias necesarias para activar o Plan territorial de
continxencias por contaminación mariña accidental de Galicia nos litorais afectados, co fin de
MAR
evitar os posibles riscos derivados da vaga de incendios rexistrada o día 15 de outubro de
2017

Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego para a mellora da detección,
5ª - Sanidade Política
09/11/2017 diagnose e tratamento do síndrome de Behçet, así como as demandas que debe realizar ao
Social e Emprego
Goberno central para garantir unhas mellores condicións laborais para as persoas afectadas
PL - PLENO

MEDIO RURAL

Sobre o deseño polo Goberno galego dun plan urxente de rexeneración ambiental das zonas
07/11/2017 protexidas afectadas pola vaga de incendios rexistrada en Galicia a mediados de outubro de
2017, así como a restauración das dotacións de servizos básicos afectadas polos lumes

SANIDADE
MEDIO AMBIENTE E
ORDENACIÓN DO
TERRITORIO

VICEPRESIDENCIA E
1ª - Institucional de
CONSELLERÍA DE
Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego para a inclusión da perspectiva
Administración Xeral 10/11/2017
PRESIDENCIA,
do coidado, benestar e protección dos animais nos protocolos de actuación ante emerxencias
Xustiza e Interior
ADMINISTRACIÓNS
PÚBLICAS E XUSTIZA
2ª - Ordenación
MEDIO AMBIENTE E
Territorial Obras
Sobre o financiamento pola Xunta de Galicia dun estudo para investigar se as costas galegas
17/11/2017
ORDENACIÓN DO
Públicas Medio
son realmente un corredor de paso para as baleas azuis
TERRITORIO
Ambiente e Servizos

19335

PL - PLENO

Sobre o fomento e acollemento polo Goberno galego, de xeito complementario ao
05/06/2018 investimento público en tecnoloxía sanitaria, de todas aquelas actuacións de mecenado que
redunden nunha mellora do servizo ao doente

19337

PL - PLENO

04/12/2017

19361

7ª - Agricultura
Alimentación
Gandería e Montes

19444

PL - PLENO

Sobre a demanda polo Goberno galego ao Goberno central do impulso das medidas
necesarias para a celebración o 6 de decembro de 2018 do cuadraxésimo aniversario da
21/11/2017 Constitución Española de 1978, así como a posición do Parlamento de Galicia en relación cos
actos conmemorativos que están a promover e coordinar as Cortes Xerais para a súa
celebración

VICEPRESIDENCIA E
CONSELLERÍA DE
PRESIDENCIA,
ADMINISTRACIÓNS
PÚBLICAS E XUSTIZA

19576

4ª - Educación e
Cultura

Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego para a consolidación,
18/01/2018 restauración e conservación das pinturas murais ao fresco existentes nas igrexas parroquiais
de Labrada e dos Vilares, no concello de Guitiriz

CULTURA E TURISMO

19594

PL - PLENO

Sobre o desenvolvemento pola Xunta de Galicia, en cumprimento do artigo 14 da Lei 11/2007
e en colaboración coas universidades públicas galegas, das actuacións necesarias para
CULTURA, EDUCACIÓN
21/11/2017 garantir a incorporación dunha materia específica para a formación en prevención e atención á E ORDENACIÓN
violencia de xénero no ámbito do Máster Universitario en Profesorado de Educación
UNIVERSITARIA
Secundaria Obrigatoria e Bacharelato, Formación Profesional e Ensinanzas de Idiomas

19645

8ª - Pesca e
Marisqueo

13/04/2018

19646

8ª - Pesca e
Marisqueo

Sobre as demandas que debe realizar o Goberno galego ao Goberno central para defender os
02/02/2018
MAR
intereses do sector pesqueiro nas negociacións do Brexit

19688

PL - PLENO

Sobre a información pola Xunta de Galicia respecto do avance da praga de couza
04/12/2017 guatemalteca da pataca, das medidas adoptadas e previstas para erradicala, así como das
axudas concedidas para paliar os danos ocasionados

19720

8ª - Pesca e
Marisqueo

14/12/2017

SANIDADE

Sobre a continuación polo Goberno galego coa transformación dos servizos sanitarios
promovendo a súa humanización no referido á capacitación científico-técnica dos profesionais
SANIDADE
e aproximación humana ao doente, co fin de mellorar a resposta aos requirimentos e
expectativas da cidadanía

Sobre as demandas que debe realizar o Goberno galego ao Ministerio de Agricultura e Pesca,
15/12/2017 Alimentación e Medio Ambiente en relación coas soltas experimentais e a produción do
MEDIO RURAL
parasito Torymus sinensis para a loita biolóxica contra a praga da avespa do castiñeiro

Sobre a creación pola Xunta de Galicia dunha plataforma de venda online para a venda de
peixe e marisco das lonxas galegas

MAR

MEDIO RURAL

Sobre as demandas que debe realizar o Goberno galego ao Goberno central en relación coas
reclamacións dos mariñeiros da asociación Long Hope para o recoñecemento do seu dereito a
MAR
percibiren do Estado de Noruega as súas pensións de xubilación ou que se lles devolvan os
impostos recadados

19744

PL - PLENO

21/11/2017

Sobre a intensificación pola Xunta de Galicia da colaboración coas entidades locais
integrantes da Rede de concellos en contra da violencia de xénero, para acadar unha maior
efectividade dos recursos e desenvolver de xeito conxunto actuacións nos ámbitos da
sensibilización e prevención, información, formación e asistencia ás vítimas.

19755

PL - PLENO

19/12/2017

Sobre a solicitude polo Goberno galego ao grupo Ferroatlántica-Ferroglobe do mantemento en
Galicia de todos os investimentos e postos de traballo derivados da fabricación de silicio solar, ECONOMÍA, EMPREGO
así como a realización das actuacións necesarias para favorecer o desenvolvemento na
E INDUSTRIA
comunidade autónoma da totalidade do ciclo produtivo

19842

PL - PLENO

Sobre a introdución na etiquetaxe do selo "pescadeRías ¿de onde se non?" do prezo pagado
20/02/2018 por quilo ao mariñeiro ou mariscadora, así como un código QR que leve directamente ao
apartado de trazabilidade do produto na páxina web www.deondesenon.xunta.gal

19864

19881

6ª - Industria Enerxía
Sobre a realización de xestións polo Goberno galego coas empresas subministradoras de
26/02/2018
Comercio e Turismo
enerxía eléctrica para resolver as deficiencias que presenta a electrificación no medio rural
4ª - Educación e
Cultura

28/11/2017

SECRETARÍA XERAL
DE IGUALDADE

MAR

ECONOMÍA, EMPREGO
E INDUSTRIA

Sobre o desenvolvemento pola Xunta de Galicia dun proceso de coordinación e impulso dos
actos de celebración do Centenario da Xeración Nós no ano 2020 que permita, coa
CULTURA E TURISMO
colaboración das distintas administracións, institucións e entidades socioculturais, artellar unha
programación de actividades que poña en valor e difunda o seu legado

20035

5ª - Sanidade Política
Sobre o mantemento de conversas polo Goberno galego co Concello de Cedeira en relación
21/12/2017
Social e Emprego
coa posibilidade de chegar a acordos para mellorar e ampliar o centro de saúde

SANIDADE

20094

6ª - Industria Enerxía
Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego para evitar a suba dos prezos
30/01/2018
Comercio e Turismo
dos combustibles que se está a producir en Galicia en relación co conxunto de España

ECONOMÍA, EMPREGO
E INDUSTRIA

20338

20399

20499

20537

PL - PLENO

04/12/2017

VICEPRESIDENCIA E
CONSELLERÍA DE
Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego en relación coas reivindicacións
PRESIDENCIA,
dos representantes sindicais do persoal da Administración de xustiza
ADMINISTRACIÓNS
PÚBLICAS E XUSTIZA

2ª - Ordenación
Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego en relación cos solos
Territorial Obras
12/12/2017 contaminados con lindano no concello do Porriño e os posibles riscos para a saúde das
Públicas Medio
persoas
Ambiente e Servizos
7ª - Agricultura
Sobre a demanda que debe realizar o Goberno galego ao Goberno central en relación co
23/02/2018
Alimentación
acceso dos gandeiros afectados polos incendios forestais ás axudas da PAC
Gandería e Montes

MEDIO AMBIENTE E
ORDENACIÓN DO
TERRITORIO
MEDIO RURAL

2ª - Ordenación
Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego para garantir o abastecemento
MEDIO AMBIENTE E
Territorial Obras
de auga aos concellos que se atopen en situación de alerta ou emerxencia, a consecuencia da
12/12/2017
ORDENACIÓN DO
Públicas Medio
seca, a adaptación do Plan Seca e do Plan Auga ao novo escenario marcado polo cambio
TERRITORIO
Ambiente e Servizos
climático, así como a eficiencia no uso e xestión da auga

20566

7ª - Agricultura
Alimentación
Gandería e Montes

Sobre o incremento polo Goberno galego dos programas formativos encamiñados a preparar
28/03/2018 axeitadamente aos membros dos distintos colectivos do Servizo de Prevención e Defensa
Contra Incendios Forestais, co fin de facerlle fronte ás novas tipoloxías do lume

20696

PL - PLENO

19/12/2017

Sobre o impulso pola Xunta de Galicia das medidas tendentes á dotación, nos edificios
públicos, de baños adaptados para os pacientes ostomizados

SANIDADE

20698

PL - PLENO

23/01/2018

Sobre as actuacións da Xunta de Galicia tendentes á construcción do Centro de Saúde no
edificio do Mercado da Santa Lucía, no barrio da Falperra, na cidade de A Coruña

SANIDADE

20708

PL - PLENO

23/01/2018

Sobre as actuacións que debe levar a cabo a Xunta de Galicia destinadas á realización de
campañas de concienciación e sensibilización sobre a violencia de xénero no ámbito rural

SECRETARÍA XERAL
DE IGUALDADE

20759

7ª - Agricultura
Alimentación
Gandería e Montes

20958

PL - PLENO

19/12/2017

Sobre as actuacións que debe levar a cabo a Xunta de Galicia para a integración da conexión
ferroviaria dos portos galegos de interese xeral na Rede transeuropea de transportes
INFRAESTRUTURAS E
redeseñando o trazado do corredor Atlántico de mercadorías, así como as demandas que
VIVENDA
debe realizar ao Goberno central ao respecto

20986

4ª - Educación e
Cultura

14/12/2017

Sobre a planificación e programación pola Xunta de Galicia das iniciativas precisas para a
celebración no ano 2018 do Ano Europeo do Patrimonio Cultural.

MEDIO RURAL

Sobre o establecemento pola Xunta de Galicia dun procedemento de avaliación do interese
19/01/2018 agrario para efectuar a reestruturación territorial das terras, tendo en conta as aportacións das MEDIO RURAL
persoas interesadas mediante a realización dun trámite de consulta

CULTURA E TURISMO

21043

2ª - Ordenación
Territorial Obras
Sobre o apoio e a colaboración polo Goberno galego cos concellos afectados nas actuacións
18/01/2018
Públicas Medio
que leven a cabo para reclamar a Audasa o pagamento íntegro do IBI correspondente á AP-9
Ambiente e Servizos

21180

5ª - Sanidade Política
Sobre o impulso pola Xunta de Galicia da instalación de cambiadores de bebé en localizacións
14/02/2018
POLITICA SOCIAL
Social e Emprego
unisex nos edificios públicos da súa competencia

21189

21517

21670

21746

22248

22416

22795
22812

22860

2ª - Ordenación
Sobre a demanda pola Xunta de Galicia aos países que levaron a cabo vertidos de residuos
Territorial Obras
01/03/2018 nucleares preto das costas galegas, da súa vixilancia estrita e constante, así como da emisión
Públicas Medio
de informes do seu impacto no medio ambiente
Ambiente e Servizos
2ª - Ordenación
Sobre a asunción polo Goberno galego do financiamento preciso para a revisión e
Territorial Obras
01/02/2018 actualización do Plan especial de protección do casco histórico do concello de Corcubión e a
Públicas Medio
súa materialización no menor tempo posible
Ambiente e Servizos

FACENDA

MEDIO AMBIENTE,
TERRITORIO E
VIVENDA
MEDIO AMBIENTE E
ORDENACIÓN DO
TERRITORIO

VICEPRESIDENCIA E
1ª - Institucional de
Sobre a oportunidade dunha declaración institucional do Parlamento de Galicia en relación ás CONSELLERÍA DE
Administración Xeral 08/06/2018 consecuencias da decisión dos Estados Unidos de recoñecemento de Xerusalén como capital PRESIDENCIA,
Xustiza e Interior
de Israel e de apoio e solidaridade co pobo palestino
ADMINISTRACIÓNS
PÚBLICAS E XUSTIZA
VICEPRESIDENCIA E
1ª - Institucional de
Sobre as actuacións que debe realizar a Xunta de Galicia para demandar ao Goberno de
CONSELLERÍA DE
Administración Xeral 26/01/2018 España a progresiva equiparación salarial dos policías nacionais e gardas civís con outros
PRESIDENCIA,
Xustiza e Interior
corpos policiais
ADMINISTRACIÓNS
PÚBLICAS E XUSTIZA
8ª - Pesca e
Marisqueo

Sobre as actuacións que debe realizar a Xunta de Galicia para impulsar as modificacións
13/07/2018 lexislativas pertinentes co obxecto de garantir a igualdade nas prestacións entre o persoal
estatutario e o externalizado que desenvolven as súas funcións no Servizo de Gardacostas

MAR

2ª - Ordenación
Sobre as actuacións que debe realizar a Xunta de Galicia para impulsar a extensión da
Territorial Obras
INFRAESTRUTURAS E
05/04/2018 iniciativa EuroVelo Atlántico dende Camiña por toda a costa de Galicia e demandar ao
Públicas Medio
VIVENDA
Goberno de España un cambio nas condicións de compra dos billetes para bicicletas de Renfe
Ambiente e Servizos
4ª - Educación e
Cultura
PL - PLENO

27/09/2018

Sobre o establecemento pola Xunta de Galicia dun acordo coa Igrexa Católica en relación co
réxime de visitas ás catedrais de Mondoñedo, Ourense e Tui

Sobre o desenvolvemento pola Xunta de Galicia do Plan estratéxico da conserva, horizonte
24/04/2018 2020, así como o inicio, en colaboración co sector, da elaboración e redacción do Plan
estratéxico do conxelado, co horizonte en 2025

5ª - Sanidade Política
Sobre o inicio pola Xunta de Galicia das obras de construción do novo centro de saúde no
14/02/2018
Social e Emprego
concello do Saviñao e a súa posta en funcionamento antes do remate da X lexislatura

CULTURA E TURISMO
MAR

SANIDADE

VICEPRESIDENCIA E
Sobre a pena de cadea permanente revisable introducida no ordenamento xurídico español
CONSELLERÍA DE
06/02/2018 pola Lei orgánica 1/2015, do 30 de marzo, pola que se modifica a Lei orgánica 10/1995, do 23 PRESIDENCIA,
de noviembre, do Código penal
ADMINISTRACIÓNS
PÚBLICAS E XUSTIZA
Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego en relación coa defensa dos
08/03/2018
MAR
intereses pesqueiros galegos no proceso de negociación do Brexit

22988

PL - PLENO

23017

8ª - Pesca e
Marisqueo

23023

8ª - Pesca e
Marisqueo

Sobre a demanda polo Goberno galego ao Goberno central da realización de xestións diante
08/03/2018 da Unión Europea para que reforce o seu impulso dunha gobernanza global das poboacións
pesqueiras diante de organismos internacionais como a ONU, a FAO ou a OMC

23024

8ª - Pesca e
Marisqueo

Sobre a actuación que debe levar a cabo o Goberno galego en relación coa defensa dos
13/04/2018 intereses galegos no marco europeo da pesca e a incidencia neles da normativa de
eliminación de descartes, de medidas técnicas e de control

MAR

Sobre a presentación polo Goberno galego para o seu debate no Parlamento de Galicia
29/06/2018 durante o primeiro semestre de 2018, da posición da Xunta de Galicia nos eidos sinalados
como prioritarios no documento titulado 
"Análise do impacto do Brexit en Galicia"

VICEPRESIDENCIA E
CONSELLERÍA DE
PRESIDENCIA,
ADMINISTRACIÓNS
PÚBLICAS E XUSTIZA

23035

3ª - Economía
Facenda e
Orzamentos

MAR

23160

PL - PLENO

Sobre as demandas que debe realizar o Goberno galego ao Goberno central en relación coas
INFRAESTRUTURAS E
06/02/2018 necesidades existentes e as melloras necesarias no transporte ferroviario entre Ourense,
VIVENDA
Santiago de Compostela e A Coruña

23389

Sobre as demandas que debe realizar o Goberno galego ao Goberno central en relación cos
5ª - Sanidade Política
casos de doentes que padecen enfermidades raras incapacitantes e que non están incluídos
12/04/2018
Social e Emprego
no sistema de prestacións previsto no Real decreto 1148/2011, así como o incremento pola
Xunta de Galicia da partida orzamentaria destinada á investigación sanitaria

23399

2ª - Ordenación
Sobre o inicio pola Xunta de Galicia da construción da pasarela e do itinerario peonil e ciclista
Territorial Obras
INFRAESTRUTURAS E
01/03/2018 entre Agrela e Marineda no concello da Coruña, así como as demandas que debe realizar ao
Públicas Medio
VIVENDA
Concello da Coruña en relación co obra que se está a executar ao longo da Avenida de Arteixo
Ambiente e Servizos

23560

PL - PLENO

Sobre a solicitude pola Xunta de Galicia ao Goberno do Estado da aplicación, nos casos de
herdanzas ou doazóns con residentes en países terceiros (que non pertenzan á UE nin ao
EEE) nos que resida o causante, o herdeiro ou o donatario, ou no que se atope un inmoble
06/02/2018 obxecto de doazón, do mesmo criterio que para o caso de residentes na unión Europea e a
cesión ás comunidades autónomas do rendemento do imposto sobre sucesións e doazóns
nestes casos, comprendendo tamén esta cesión a delegación das competencias de xestión,
recadación, inspección e revisión correspondentes.

23644

5ª - Sanidade Política
Sobre as medidas que debe adoptar a Xunta de Galicia para previr e combater a ludopatía
12/04/2018
Social e Emprego
entre a mocidade

23712

2ª - Ordenación
Territorial Obras
Sobre as actuacións que debe levar a cabo a Xunta de Galicia en relación cos campionatos e
01/03/2018
Públicas Medio
Supercopa galega de caza do raposo
Ambiente e Servizos

23777

1ª - Institucional de
Administración Xeral 14/02/2018 Sobre o inicio pola Xunta de Galicia dos traballos para a elaboración dunha nova Lei do xogo
Xustiza e Interior

23834

1ª - Institucional de
Sobre o impulso polo Goberno galego da celebración de cimeiras entre Galicia e Portugal en
Administración Xeral 04/04/2018
asuntos sectoriais e de carácter transfronteirizo
Xustiza e Interior

24025

24117

PL - PLENO

08/05/2018

Sobre as demandas que debe realizar o Goberno galego ao Ministerio de Xustiza en relación
coa creación de novas unidades xudiciais en Galicia

1ª - Institucional de
Sobre a actuación que debe levar acabo o Goberno galego en relación co disposto no artigo
Administración Xeral 23/03/2018
19 da Lei de transparencia e bo goberno
Xustiza e Interior

SANIDADE

FACENDA

VICEPRESIDENCIA E
CONSELLERÍA DE
PRESIDENCIA,
ADMINISTRACIÓNS
PÚBLICAS E XUSTIZA
MEDIO AMBIENTE E
ORDENACIÓN DO
TERRITORIO
VICEPRESIDENCIA E
CONSELLERÍA DE
PRESIDENCIA,
ADMINISTRACIÓNS
PÚBLICAS E XUSTIZA
VICEPRESIDENCIA E
CONSELLERÍA DE
PRESIDENCIA,
ADMINISTRACIÓNS
PÚBLICAS E XUSTIZA
VICEPRESIDENCIA E
CONSELLERÍA DE
PRESIDENCIA,
ADMINISTRACIÓNS
PÚBLICAS E XUSTIZA
VICEPRESIDENCIA E
CONSELLERÍA DE
PRESIDENCIA,
ADMINISTRACIÓNS
PÚBLICAS E XUSTIZA

24201

3ª - Economía
Facenda e
Orzamentos

24277

PL - PLENO

Sobre as demandas que debe realizar o Goberno galego ao Goberno central en relación coa
inclusión das enfermidades minoritarias ou raras consideradas graves e os casos deste tipo en
20/02/2018 proceso de diagnóstico no listado de enfermidades reflectidas no anexo do Real Decreto
SANIDADE
1149/2011, así como a introdución neste das modificacións necesarias co fin de definir o que
se considera coidado directo, continuo e permanente aos efectos dunha prestación

24628

PL - PLENO

20/02/2018

Sobre a demanda polo Goberno galego ao Goberno central da redución ao 4% do IVE dos
16/02/2018 produtos de hixiene íntima feminina, así como as actuacións que debe levar a cabo ao
respecto

24681

6ª - Industria Enerxía
20/09/2018
Comercio e Turismo

24756

1ª - Institucional de
Administración Xeral 28/02/2018
Xustiza e Interior

24866

PL - PLENO

20/02/2018

MEDIO AMBIENTE,
Sobre a inclusión pola Xunta de Galicia da construción modular de vivendas no seu programa
TERRITORIO E
de vivenda de promoción pública
VIVENDA
Sobre a demanda polo Goberno galego ao Ministerio de Enerxía e Turismo e a Turespaña da
execución das obras de recuperación e restauración necesarias no tramo da muralla de
CULTURA E TURISMO
Monforte de Lemos, da súa titularidade, comprendido entre a Torre da Homenaxe e a Porta
Nova
VICEPRESIDENCIA E
Sobre as demandas que debe realizar o Goberno galego ao Goberno central en relación coa
CONSELLERÍA DE
creación en Galicia, no ano 2018, de novos xulgados de violencia machista, así como as
PRESIDENCIA,
actuacións que debe levar a cabo en relación coa atención que se presta ás mulleres vítimas
ADMINISTRACIÓNS
neles e en todos os sectores da xustiza
PÚBLICAS E XUSTIZA
VICEPRESIDENCIA E
Sobre a presentación pola Xunta de Galicia, no primeiro cuadrimestre de 2018, dun balance
CONSELLERÍA DE
da execución do III Plan director da cooperación galega 2014-2017, a elaboración dun novo
PRESIDENCIA,
plan director para o período 2018-2021, así como a inclusión da acción humanitaria de
ADMINISTRACIÓNS
calidade entre as súas orientacións estratéxicas
PÚBLICAS E XUSTIZA
VICEPRESIDENCIA E
Sobre o destino polo Goberno galego dunha partida orzamentaria específica para a
CONSELLERÍA DE
substitución das xuízas e dos xuíces nos xulgados de violencia contra a muller da Coruña e
PRESIDENCIA,
Vigo, a súa dotación dos medios humanos e económicos axeitados, así como a de todos
ADMINISTRACIÓNS
aqueles que se ocupen dese ámbito
PÚBLICAS E XUSTIZA
VICEPRESIDENCIA E
Sobre as demandas que debe realizar o Goberno galego ao Goberno central, así como as
CONSELLERÍA DE
actuacións que debe levar a cabo en materia de prevención e protección fronte á
PRESIDENCIA,
contaminación por radon nas vivendas, nos centros de traballo e nos edificios públicos
ADMINISTRACIÓNS
dependentes da Administración autonómica
PÚBLICAS E XUSTIZA

24910

1ª - Institucional de
Administración Xeral 28/02/2018
Xustiza e Interior

25067

2ª - Ordenación
Territorial Obras
05/04/2018
Públicas Medio
Ambiente e Servizos

25414

5ª - Sanidade Política
Sobre a dotación pola Xunta de Galicia ao Complexo Hospitalario Universitario de Ourense
15/03/2018
Social e Emprego
dunha cociña propia e de calidade, adaptada ás necesidades do hospital

26063

26080

3ª - Economía
Facenda e
Orzamentos

FACENDA

SANIDADE

Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego para a reforma do marco
normativo en materia económica, orzamentaria e contable, a implantación da rendición
16/03/2018
FACENDA
telemática da Conta xeral da Comunidade Autónoma de Galicia e a súa elaboración, así como
a aprobación dun novo plan de contabilidade pública

Sobre a actuación que debe levar a cabo o Goberno galego para garantir o cumprimento pola
5ª - Sanidade Política
INFRAESTRUTURAS E
15/03/2018 empresa concesionaria da autovía do Salnés das condicións laborais do persoal encargado do
Social e Emprego
VIVENDA
seu mantemento, así como a seguridade viaria das persoas usuarias

26113

3ª - Economía
Facenda e
Orzamentos

Sobre a presentación polo Goberno galego no Parlamento de Galicia dunha proposta de
31/05/2018 aplicación dos fondos da estratexia europea de Investimento Territorial Integrado, para axudar FACENDA
a reverter a situación de regresión demográfica das comarcas galegas

26209

PL - PLENO

06/03/2018

Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego en materia de igualdade,
conciliación e corresponsabilidade, eliminación de roles e estereotipos de xénero na
comunicación e nos ámbitos familiar e laboral, flexibilización do tempo de traballo,
racionalización horaria e loita contra a fenda salarial

VICEPRESIDENCIA E
CONSELLERÍA DE
PRESIDENCIA,
ADMINISTRACIÓNS
PÚBLICAS E XUSTIZA

26211

PL - PLENO

06/03/2018

Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego antes do ano 2020, e as
demandas que debe realizar ao Goberno central en relación coa fenda salarial de xénero, a
Lei 35/2010 e o Real Decreto lei 3/2012, de medidas urxentes para a reforma do mercado
laboral

ECONOMÍA, EMPREGO
E INDUSTRIA

26542

PL - PLENO

10/07/2018

Sobre a actuación que debe levar a cabo a Xunta de Galicia en relación coa consecución do
obxectivo de incorporar o Pazo de Meirás ao patrimonio público de xeito gratuíto

CULTURA E TURISMO

26713

PL - PLENO

Sobre o establecemento pola Xunta de Galicia de medidas que fortalezan o Comité
10/04/2018 Internacional de Expertos do Camiño de Santiago, así como a elaboración dun programa de
colaboracións cos centros de estudos xacobeos

AXENCIA DE TURISMO
DE GALICIA

26821

PL - PLENO

Sobre as demandas que debe realizar a Xunta de Galicia ao Goberno central, así como aos
20/03/2018 concellos galegos a través da FEGAM, en relación coa devolución do imposto sobre o
incremento do valor dos terreos de natureza urbana indebidamente cobrado

FACENDA

26842

8ª - Pesca e
Marisqueo

18/10/2018

26865

7ª - Agricultura
Alimentación
Gandería e Montes

Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego en relación coa
comercialización dos produtos procedentes do mar e o incremento do seu valor engadido, así
MAR
como o financiamento e expansión internacional das empresas que se dedican á súa
elaboración

Sobre o aumento pola Xunta de Galicia ata 10.000, do número de alumnas e alumnos que van
28/03/2018 recibir charlas formativas de concienciación medioambiental, segundo o reflectido no punto
MEDIO RURAL
6.3.2 do Plan de prevención e defensa contra os incendios forestais de Galicia

26991

8ª - Pesca e
Marisqueo

Sobre a demanda que debe realizar o Goberno galego ao Goberno central e a actuación que
13/04/2018 debe levar a cabo para evitar a prohibición do mergullo en apnea para a extracción do
longueirón

MAR

27080

5ª - Sanidade Política
Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego en relación coa atención ás
12/04/2018
Social e Emprego
persoas con dano cerebral adquirido

SANIDADE

27154

5ª - Sanidade Política
Sobre as actuacións que debe levar a cabo a Xunta de Galicia para resolver as deficiencias
26/04/2018
Social e Emprego
estruturais e as carencias de persoal existentes no Centro de Saúde de Pazos de Borbén

SANIDADE

27347

6ª - Industria Enerxía
Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego en relación co proxecto de
28/03/2018
Comercio e Turismo
explotación mineira San Rafael nº 2946, nos concellos de Touro e O Pino

27382

27545

27651

PL - PLENO

ECONOMÍA, EMPREGO
E INDUSTRIA
VICEPRESIDENCIA E
Sobre o impulso polo Goberno galego das reformas legais oportunas para que a Xunta de
CONSELLERÍA DE
Galicia poda defender os dereitos das vítimas e exercer a acción penal nos xuízos por delitos
10/04/2018
PRESIDENCIA,
de discriminación derivada ou por razón da situación familiar consecuencia da maternidade da
ADMINISTRACIÓNS
muller
PÚBLICAS E XUSTIZA

Sobre a actuación que debe levar a cabo o Goberno galego e a demanda que debe realizar ao
6ª - Industria Enerxía
Goberno central en relación coa adaptación da central térmica de Meirama ao novo marco
ECONOMÍA, EMPREGO
28/03/2018
Comercio e Turismo
regulatorio da Directiva Europea de emisións industriais, co fin de garantir o seu
E INDUSTRIA
funcionamento máis alá de 2045
8ª - Pesca e
Marisqueo

Sobre a demanda que debe realizar o Goberno galego ao Goberno central para o incremento
15/06/2018 do continxente "Erga Omnes" de lombos de atún da Unión Europea, durante o período 20192021, para a industria conserveira

MAR

27838

2ª - Ordenación
Sobre as demandas que debe realizar o Goberno galego ao Goberno central en relación coa
Territorial Obras
05/04/2018 perigosidade que presenta para as persoas usuarias, en especial para os peóns ciclistas, a
Públicas Medio
estrada N-550, A Coruña-Tui
Ambiente e Servizos

INFRAESTRUTURAS E
VIVENDA

27851

5ª - Sanidade Política
Sobre o inicio pola Xunta de Galicia, antes do ano 2020, da construción dunha residencia
12/04/2018
Social e Emprego
pública para persoas maiores asistidas no concello da Estrada

POLITICA SOCIAL

27969

Sobre o desenvolvemento polo Goberno galego, a través da Axencia de Turismo de Galicia,
6ª - Industria Enerxía
26/04/2018 dun proxecto para o estudo e posta en marcha de plantacións de frondosas autóctonas nas
Comercio e Turismo
marxes do Camiño de Santiago, así como as actuacións que debe levar a cabo ao respecto

AXENCIA DE TURISMO
DE GALICIA

28011

4ª - Educación e
Cultura

28162

PL - PLENO

03/05/2018

Sobre as actuacións que debe realizar a Xunta de Galicia para cumprir o artigo 15 da Lei
52/2007 e retirar o nome da "Rúa do Caudillo" en Beade (Ourense)

VICEPRESIDENCIA E
CONSELLERÍA DE
PRESIDENCIA,
ADMINISTRACIÓNS
PÚBLICAS E XUSTIZA

Sobre as actuacións que debe realizar a Xunta de Galicia para solicitar do Goberno central a
modificación das bases das convocatorias dos organismos autónomos adscritos ao Sistema
24/04/2018 Nacional de Saúde para garantir a inclusión de cláusulas de non discriminación polo exercicio SANIDADE
de dereitos laborais por razón de maternidade e a revisión de procedementos administrativos
firmes e non firmes onde se puidera ter dado unha situación de discriminación

28178

2ª - Ordenación
Sobre as actuacións que debe realizar a Xunta de Galicia en relación ao fomento dos
Territorial Obras
03/05/2018 desprazamentos alternativos aos vehículos a motor e a loita contra o cambio climático e a
Públicas Medio
mellora da saúde dos cidadáns
Ambiente e Servizos

28193

2ª - Ordenación
Sobre as actuacións que debe realizar a Xunta de Galicia para tramitar as obras de reparación
MEDIO AMBIENTE E
Territorial Obras
e contención nas zonas da Praia da Lamiña e o Codesal (no concello de A Guarda) para evitar
03/05/2018
ORDENACIÓN DO
Públicas Medio
maiores perxuízos polo deterioro da liña de costa na ribeira española do esteiro do Miño e
TERRITORIO
Ambiente e Servizos
solicitar un informe técnico ao Centro de Estudos e Experimentación de Obras Públicas

28312

5ª - Sanidade Política
Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego en relación coa prevención e
12/04/2018
Social e Emprego
tratamento integral da violencia de xénero

28329

28353

PL - PLENO

Sobre a posición do Parlamento de Galicia en relación co Manifesto para a flexibilización da
10/04/2018 obriga de desembarque das capturas realizadas pola flota da Unión Europea, elaborado pola
Fundación Rendemento Económico Mínimo Sostible e Social

INFRAESTRUTURAS E
VIVENDA

SECRETARÍA XERAL
DE IGUALDADE
MAR

1ª - Institucional de
Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego en relación coa defensa da
Administración Xeral 04/05/2018 liberdade de expresión, así como a demanda que debe realizar ao Goberno central respecto
Xustiza e Interior
do exercicio dos dereitos e liberdades fundamentais

VICEPRESIDENCIA E
CONSELLERÍA DE
PRESIDENCIA,
ADMINISTRACIÓNS
PÚBLICAS E XUSTIZA

Sobre o inicio polo Goberno galego dos traballos para a realización dun estudo respecto das
03/05/2018 características senlleiras dos entroidos tradicionais de Galicia, como paso previo á incoación
do procedemento para a súa declaración progresiva como ben de interese cultural

CULTURA E TURISMO

28418

4ª - Educación e
Cultura

28519

PL - PLENO

24/04/2018

Sobre a demanda polo Goberno galego ao Goberno central da posta en marcha, en
coordinación coas comunidades autónomas e os concellos, da tarxeta social universal

POLITICA SOCIAL

28598

7ª - Agricultura
Alimentación
Gandería e Montes

Sobre a información pola Xunta de Galicia respecto do avance da praga de couza
guatemalteca e das medidas previstas para a súa erradicación no concello de Muxía e na
20/04/2018
MEDIO RURAL
Costa da Morte, así como das medidas adoptadas, dos seus efectos e das axudas concedidas
a particulares e produtores

28611

7ª - Agricultura
Alimentación
Gandería e Montes

20/04/2018

28926
28951
28952

Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego en relación coa prevención dos
MEDIO RURAL
incendios forestais nas zonas próximas aos núcleos rurais e vivendas habitadas

5ª - Sanidade Política
Sobre o cumprimento polo Goberno galego do compromiso electoral referido á demanda ao
16/05/2018
Social e Emprego
Goberno central da rebaixa do IVE dos alimentos sen glute para as persoas celíacas
7ª - Agricultura
Alimentación
Gandería e Montes
7ª - Agricultura
Alimentación
Gandería e Montes

20/04/2018

Sobre o desenvolvemento pola Xunta de Galicia da figura das agrupacións de defensa contra
os incendios forestais, reflectidas na normativa vixente na materia.

SANIDADE
MEDIO RURAL

25/05/2018 Sobre o desenvolvemento pola Xunta de Galicia dun plan integral de mellora xenética forestal. MEDIO RURAL

28953

7ª - Agricultura
Alimentación
Gandería e Montes

Sobre o establecemento polo Goberno galego dunha convocatoria anual dun concurso de
21/06/2018 proxectos en materia agroforestal para poñer en valor aqueles que destaquen polo seu
carácter innovador.

28954

8ª - Pesca e
Marisqueo

Sobre as demandas que debe realizar o Goberno galego ao Goberno central para o inicio das MEDIO AMBIENTE,
20/09/2018 obras do Plan de rexeneración da ría do Burgo e a recuperación dos bancos marisqueiros, así TERRITORIO E
como a súa dragaxe e todas as actuacións necesarias para o seu saneamento integral
VIVENDA

29234

8ª - Pesca e
Marisqueo

11/05/2018

Sobre as demandas que debe realizar o Goberno galego ao Goberno central en relación coa
transferencia á Xunta de Galicia das competencias sobre os centros do Instituto
Oceanográfico Español existentes en Galicia, así como as reivindicacións dos seus
traballadores

MEDIO RURAL

MAR

29321

Sobre o impulso polo Goberno galego dun programa formativo específico para concienciar aos
6ª - Industria Enerxía
ECONOMÍA, EMPREGO
29/05/2018 directivos e empresarios respecto das oportunidades e as vantaxes competitivas asociadas á
Comercio e Turismo
E INDUSTRIA
transformación dixital

29323

Sobre o impulso polo Goberno galego do uso da marca "Artesanía de Galicia" nos
6ª - Industria Enerxía
29/05/2018 establecementos comerciais, co fin de contribuír á mellora da súa visibilidade e
Comercio e Turismo
comercialización

ECONOMÍA, EMPREGO
E INDUSTRIA

29450

2ª - Ordenación
Sobre a demanda polo Goberno galego ao Goberno central da eliminación con carácter
Territorial Obras
prioritario por Adif dos pasos a nivel que conten cun maior tránsito de persoas e vehículos,
03/05/2018
Públicas Medio
nomeadamente na cidade de Monforte de Lemos, así como o reforzo namentres dos seus
Ambiente e Servizos
sistemas de seguridade para garantir a seguridade do tránsito viario, ferroviario e peonil

INFRAESTRUTURAS E
VIVENDA

29452

8ª - Pesca e
Marisqueo

Sobre o impulso pola Xunta de Galicia dos cambios normativos necesarios para adaptar a
13/07/2018 limitación de potencia dos motores das embarcacións de recursos específicos ás necesidades MAR
da frota

29457

8ª - Pesca e
Marisqueo

Sobre o impulso polo Goberno galego dunha campaña de concienciación, en especial no
15/06/2018 período estival, en relación coa extracción de recursos marisqueiros sen permiso nos areais
de Galicia por persoas usuarias e visitantes

29459

8ª - Pesca e
Marisqueo

11/05/2018

Sobre a intensificación polo Goberno galego dos labores de vixilancia contra o furtivismo
naquelas zonas de maior incidencia, en especial nos eidos da comercialización e da
restauración e coincidindo coas datas festivas nas que os produtos do mar acadan maior
prezo no mercado

MAR

MAR

29461

8ª - Pesca e
Marisqueo

Sobre a elaboración pola Xunta de Galicia dun informe do posible custo económico, para as
11/05/2018 principais frotas pesqueiras galegas afectadas, da implantación da obriga de desembarque de MAR
todas as capturas realizadas

29465

PL - PLENO

Sobre a elaboración pola Xunta de Galicia dun informe respecto das posibilidades e
19/06/2018 circunstancias que se abren co Brexit, en termos comerciais, en relación cos produtos
pesqueiros galegos

29816

PL - PLENO

Sobre a implantación e aplicación polo Goberno galego das medidas normativas e
CULTURA, EDUCACIÓN
20/11/2018 regulamentarias necesarias para evitar, a partir do curso 2018-2019, a esixencia polos centros E ORDENACIÓN
escolares de uniformes diferentes para cada sexo
UNIVERSITARIA

29822

PL - PLENO

Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego en relación coa certificación,
concesión de axudas e cesión dos montes veciñais en grave estado de abandono a todas
19/06/2018 aquelas comunidades de montes veciñais en man común que estean en cumprimento de
todas as súas obrigas legais, en especial, no referido á aprobación dos seus instrumentos de
ordenación ou xestión forestal

29845

PL - PLENO

11/09/2018

29902

PL - PLENO

29964

30016

PL - PLENO

Sobre as actuacións que debe levar a cabo a Xunta de Galicia en relación co protocolo
asinado o 18 de abril de 2018 co Ministerio de Fomento, Portos do Estado e a Autoridade
Portuaria sobre os terreos do porto da Coruña, a revisión dos convenios portuarios de 2004 e
a proposta do Concello da Coruña ao respecto

MAR

MEDIO RURAL

MAR

VICEPRESIDENCIA E
Sobre a posición do Parlamento de Galicia en relación co proceso de integración europea, así CONSELLERÍA DE
08/05/2018 como os principios que deben inspirar a acción exterior e as demandas da Xunta de Galicia
PRESIDENCIA,
diante das institucións europeas ao respecto
ADMINISTRACIÓNS
PÚBLICAS E XUSTIZA
Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego en relación coa construción
INFRAESTRUTURAS E
22/05/2018 dunha nova variante para Ribeira, entre a glorieta do final da autovía do Barbanza AG-11 e a
VIVENDA
estrada DP-7303

1ª - Institucional de
Sobre a garantía polo Goberno galego da suficiencia financeira das federacións deportivas
Administración Xeral 16/05/2018
galegas establecendo un marco plurianual para o período 2018-2020
Xustiza e Interior

SECRETARÍA XERAL
PARA O DEPORTE

30032

PL - PLENO

Sobre o requirimento polo Goberno galego aos concellos de Ferrol e Pontevedra da
20/11/2018 realización dos trámites necesarios para a posta en marcha, o máis axiña posible, do servizo
de transporte urbano

INFRAESTRUTURAS E
MOBILIDADE

30118

PL - PLENO

Sobre as demandas que debe realizar o Goberno galego ao Goberno central para a reforma
05/06/2018 do sistema de elección de vogais do Consello Xeral do Poder Xudicial e a garantía da
independencia do poder xudicial

VICEPRESIDENCIA E
CONSELLERÍA DE
PRESIDENCIA,
ADMINISTRACIÓNS
PÚBLICAS E XUSTIZA

30298

30476

30709

Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego en relación coas deficiencias e
6ª - Industria Enerxía
AXENCIA DE TURISMO
06/07/2018 carencias que presenta en materia de sinalización e seguridade o Camiño de Santiago ao seu
Comercio e Turismo
DE GALICIA
paso por Seixalbo, na provincia de Ourense

PL - PLENO

Sobre as demandas que debe realizar o Goberno galego ao Concello de Santiago de
Compostela en relación coa redacción do proxecto de accesos á nova estación de autobuses,
INFRAESTRUTURAS E
05/06/2018 o cronograma da tramitación administrativa necesaria e os prazos contractuais previstos para
VIVENDA
garantir o seu acceso axeitado, así como as actuacións que debe levar a cabo a Xunta de
Galicia en respecto do inicio e execución das obras desa estación

2ª - Ordenación
Sobre as demandas que debe realizar o Goberno galego ao Concello de Vigo en relación coa
Territorial Obras
INFRAESTRUTURAS E
14/06/2018 humanización da Avenida de Castrelos, no treito inicial da estrada PO-330 ou, se é o caso, a
Públicas Medio
VIVENDA
actuación que debe levar a cabo ao respecto
Ambiente e Servizos
Sobre as demandas que debe realizar o Goberno galego ao Goberno central en relación coa
13/07/2018 defensa dos dereitos dos mariñeiros galegos que traballaron en buques de Noruega a percibir MAR
dese estado as súas pensións de xubilación

30710

8ª - Pesca e
Marisqueo

30946

7ª - Agricultura
Alimentación
Gandería e Montes

19/10/2018

Sobre a actuación que debe levar a cabo o Goberno galego en relación coa execución dos
traballos subvencionados a través da liña de axudas inserida nos plans de prevención e
defensa contra os incendios forestais para a formación de equipos para as comunidades de
montes, así como mediante todas as liñas de axuda destinadas a esas comunidades

MEDIO RURAL

31022

PL - PLENO

18/12/2018

Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego en relación co proxecto de
execución da Autovía do Atlántico no traxecto A Coruña-Porriño, o destino dos orzamentos
previstos para ese fin ao rescate da AP-9 e a elaboración dun estudo para o seu reforzo, así
como o cumprimento do acordo parlamentario referido ao incremento das frecuencias e
adaptación dos horarios do servizo ferroviario do eixo Atlántico, a redución do prezo dos
billetes nel e o inicio dos trámites para o rescate da concesión da AP-9

INFRAESTRUTURAS E
VIVENDA

31098

3ª - Economía
Facenda e
Orzamentos

29/06/2018

Sobre as actuacións que debe levar a cabo a Xunta de Galicia en relación co cumprimento dos ECONOMÍA, EMPREGO
principios e actuacións da economía social polas cooperativas de traballo asociado
E INDUSTRIA

31189

31347

31810

31940

31961

2ª - Ordenación
Sobre a elaboración e execución polo Goberno galego no ano 2018, en colaboración cos
Territorial Obras
concellos de Pontevedra e Soutomaior, dun proxecto de conservación, mantemento, limpeza,
13/09/2018
Públicas Medio
iluminación e ordenación do contorno da ponte medieval de Ponte Sampaio, así como un
Ambiente e Servizos
proxecto integral de mellora da estra PO-264 entre o cemiterio e esa ponte
2ª - Ordenación
Sobre o impulso pola Xunta de Galicia, dentro do nodo de interoperabilidade Pasaxe!, en
Territorial Obras
30/10/2018 colaboración coa Fegamp e os colexios profesionais implicados, da implantación dunha
Públicas Medio
plataforma electrónica de tramitación de licenzas e doutras tramitacións urbanísticas
Ambiente e Servizos
Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego para reforzar a investigación no
7ª - Agricultura
ámbito gandeiro e incrementar a formación dos gandeiros, así como a renovación do convenio
Alimentación
05/07/2018
asinado con Xenética Fontao, S.A. para o desenvolvemento do programa de mellora xenética
Gandería e Montes
da raza frisona galega
4ª - Educación e
Cultura

Sobre a difusión polo Goberno galego do informe referido aos gastos desagregados da
27/09/2018 construción da sede do Consorcio Universitario de Galicia na Cidade da Cultura, así como ao
custo que tería a execución do proxecto noutros espazos

CULTURA E TURISMO
AXENCIA PARA A
MODERNIZACIÓN
TECNOLÓXICA DE
GALICIA
MEDIO RURAL
CULTURA, EDUCACIÓN
E ORDENACIÓN
UNIVERSITARIA

Sobre a elaboración pola Xunta de Galicia, coa participación do sector, de plans de innovación
6ª - Industria Enerxía
específicos para o desenvolvemento de novos usos da madeira, novos materiais de base
ECONOMÍA, EMPREGO
06/07/2018
Comercio e Turismo
biolóxica e de aplicación do deseño que contribúan a mellorar a valorización dos produtos da E INDUSTRIA
industria forestal.

32020

4ª - Educación e
Cultura

03/07/2018

CULTURA, EDUCACIÓN
Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego en relación coa xornada lectiva
E ORDENACIÓN
e o transporte escolar dos CEIP de Seixalvo, do Carballiño e de Cea
UNIVERSITARIA

32168

8ª - Pesca e
Marisqueo

18/10/2018

Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego en relación co acceso da
cidadanía a toda a información dispoñible referida á xestión de Portos de Galicia, así como a
garantía do mantemento dun alto nivel de transparencia por todas as institución públicas de
Galicia, permitindo a súa rendición de contas

MAR

32222

PL - PLENO

10/07/2018

Sobre a posición do Parlamento de Galicia respecto do apoio a iniciativas relacionadas coa
recuperación do pazo de Meirás para o patrimonio público

CULTURA E TURISMO

32303

1ª - Institucional de
Sobre o cumprimento polo Goberno galego do compromiso adquirido co Concello de Vigo
Administración Xeral 05/09/2018
para a remodelación das pistas de atletismo de Balaídos
Xustiza e Interior

32339

PL - PLENO

32480

3ª - Economía
Facenda e
Orzamentos

32887

PL - PLENO

10/07/2018

SECRETARÍA XERAL
PARA O DEPORTE

Sobre as demandas que debe realizar o Goberno galego ao Goberno central en relación cos
compromisos referidos ao avance da execución e data de remate das obras do AVE a Galicia, INFRAESTRUTURAS E
así como a actuación que debe levar a cabo respecto dos investimentos estatais e o
VIVENDA
cronograma previsto para ese fin

Sobre as demandas que debe realizar o Goberno galego ao Goberno central para o
29/06/2018 establecemento de beneficios fiscais para as persoas afectadas pola explosión de material
pirotécnico na parroquia de Paramos, no concello de Tui.

FACENDA

Sobre a posición do Parlamento de Galicia respecto das conclusións inseridas no Informe da
Comisión de Expertos nomeada pola Consellería de Cultura, Educación e Ordenación
10/07/2018 Universitaria para analizar as posibilidades de incorporar ao patrimonio público a propiedade
das torres ou pazo de Meirás, así como a actuación que debe levar a cabo o Goberno galego
ao respecto.

CULTURA E TURISMO

32902

1ª - Institucional de
Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego en relación co disposto na
Administración Xeral 12/07/2018 Disposición adicional segunda da Lei orgánica 1/2004, do 28 de decembro, de medidas de
Xustiza e Interior
protección integral contra a violencia de xénero

32913

1ª - Institucional de
Sobre a demanda polo Goberno galego ao Goberno central da realización das modificacións
Administración Xeral 05/09/2018 necesarias na lexislación estatal para garantir a corresponsabilidade parental e as relacións
Xustiza e Interior
familiares dos fillos con ambos proxenitores nos casos de cesamento da convivencia

32962

1ª - Institucional de
Sobre as demandas que debe realizar o Goberno galego ao Goberno central en relación co
Administración Xeral 19/09/2018 Proxecto de lei de creación do Consello Nacional de Colexios Profesionais de Enxeñaría
Xustiza e Interior
Química de España, así como coa profesión e titulación de Enxeñaría Química

33172

8ª - Pesca e
Marisqueo

Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego en relación cos requisitos que
20/09/2018 debe cumprir a botica de primeiros auxilios obrigatoria exixida na actualidade nas
embarcacións da frota de baixura e a certificación anual da súa idoneidade
Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego para protexer ás vítimas de
violencia de xénero, menores e testemuñas nas dependencias xudiciais

MAR
VICEPRESIDENCIA E
CONSELLERÍA DE
PRESIDENCIA,
ADMINISTRACIÓNS
PÚBLICAS E XUSTIZA

33233

PL - PLENO

33338

7ª - Agricultura
Alimentación
Gandería e Montes

33391

3ª - Economía
Facenda e
Orzamentos

28/09/2018

Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego en relación co impacto que vai
ter no futuro a automatización no mercado laboral

ECONOMÍA, EMPREGO
E INDUSTRIA

8ª - Pesca e
Marisqueo

18/10/2018

Sobre as actuacións do Goberno galego relacionadas co peche da pesquería da sardiña para
a flota do xeito

MAR

33624

33711

34153

34476

20/11/2018

VICEPRESIDENCIA E
CONSELLERÍA DE
PRESIDENCIA,
ADMINISTRACIÓNS
PÚBLICAS E XUSTIZA
VICEPRESIDENCIA E
CONSELLERÍA DE
PRESIDENCIA,
ADMINISTRACIÓNS
PÚBLICAS E XUSTIZA
VICEPRESIDENCIA E
CONSELLERÍA DE
PRESIDENCIA,
ADMINISTRACIÓNS
PÚBLICAS E XUSTIZA

Sobre a actuación que debe levar a cabo o Goberno galego en relación co uso como vivenda
07/09/2018 por un particular do inmoble propiedade da Xunta de Galicia coñecido como «casa da
Pedragueira», no lugar de Ribeira, Reis, no concello de Teo

2ª - Ordenación
Territorial Obras
27/09/2018 Sobre o impulso pola Xunta de Galicia do proxecto da estación intermodal da Coruña
Públicas Medio
Ambiente e Servizos
8ª - Pesca e
Marisqueo

20/09/2018

MEDIO AMBIENTE E
ORDENACIÓN DO
TERRITORIO

INFRAESTRUTURAS E
VIVENDA

Sobre a actuación da Xunta de Galicia desinadas a iniciar unha campaña de información sobre
os métodos de eliminación do parasito anisakis, tanto nas lonxas e puntos de venda, como a
MAR
través de elementos especiais na corporación pública, co obxectivo de eliminar os prexuízos
que as alarmas inxustificadas producen ao sector

5ª - Sanidade Política
Sobre medidas conducentes a paliar as altas temperaturas que se alcanzan no Hospital
19/09/2018
Social e Emprego
Provincial de Pontevedra

SANIDADE

34518

PL - PLENO

11/09/2018

Sobre as actuacións que debe realizar a Xunta de Galicia diante do Goberno do Estado en
relación coas centrais térmicas de carbón das Pontes e Meirama

ECONOMÍA, EMPREGO
E INDUSTRIA

34520

PL - PLENO

25/09/2018

Sobre as actuacións que debe realizar a Xunta de Galicia diante do Goberno do Estado
respecto da Orde do Ministerio para a Transición Ecolóxica, que establece suplementos
territoriais en relación coas peaxes de acceso de enerxía electrica correspondentes ao
exercicio 2013

ECONOMÍA, EMPREGO
E INDUSTRIA

34727

PL - PLENO

Sobre as actuacións que debe desenvolver a Xunta de Galicia ante o Ministerio de Agricultura
23/10/2018 e Pesca para contrarrestar o efecto das medidas adoptadas polas autoridades sanitarias a
MAR
propósitodo anisakis

34729

8ª - Pesca e
Marisqueo

18/10/2018 Sobre as medidas que debe adoptar a Xunta de Galicia para evitar o furtivismo nas praias

MAR

35292

PL - PLENO

Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego en relación co anuncio do
11/09/2018
Goberno central referido á asunción da débeda financeira xerada no porto de Valencia.

MAR

35455

3ª - Economía
Facenda e
Orzamentos

35469

28/09/2018

Sobre a realización polo Goberno galego dunha avaliación do impacto en Galicia da aplicación
do Código de boas prácticas bancarias, así como a demanda ao Goberno central das
POLITICA SOCIAL
modificacións lexislativas oportunas para regular unha moratoria para as persoas que non
poden afrontar o pagamento da súa hipoteca e a dación en pagamento da súa vivenda

2ª - Ordenación
Territorial Obras
Sobre a demanda polo Goberno galego ao Goberno central da apertura e posta en
27/09/2018
Públicas Medio
funcionamento das pasarelas de evacuación dos carrís exteriores da ponte de Rande
Ambiente e Servizos

INFRAESTRUTURAS E
VIVENDA

Sobre o impulso pola Xunta de Galicia da creación de contidos de formación en lingua galega
27/09/2018 que faciliten o seu estudo e coñecemento ás persoas de todo o territorio galego e a todas
CULTURA E TURISMO
aquelas interesadas non residentes en Galicia

35514

4ª - Educación e
Cultura

36056

PL - PLENO

25/09/2018

Sobre as demandas que debe realizar o Goberno galego ao Goberno central en relación cos
convenios asinados polo Ministerio de Fomento e AUDASA nos anos 2011 e 2013, as
INFRAESTRUTURAS E
deficiencias do servizo que presta a empresa concesionaria da AP-9 e as obras de ampliación VIVENDA
da ponte de Rande

36137

7ª - Agricultura
Alimentación
Gandería e Montes

19/10/2018

Sobre a apertura pola Xunta de Galicia de novas zonas de concentración parcelaria de
interese agrogandeiro e forestal para rendibilizar as actuais explotacións

36139

7ª - Agricultura
Alimentación
Gandería e Montes

Sobre o fomento polo Goberno galego da participación de Galicia en experiencias
21/09/2018 internacionais de intercambio e coñecemento con países e rexións que teñan e marcha tamén MEDIO RURAL
iniciativas de mobilización das terras agrarias

36157

4ª - Educación e
Cultura

27/11/2018

Sobre as medidas a adoptar pola Xunta de Galicia en relación á iniciación do proceso de
declaración da Ponte de Cruzul, no Concello de Becerreá, como Ben de Interese Cultural

MEDIO RURAL

CULTURA E TURISMO

36255

2ª - Ordenación
Sobre as demandas que se deben realizar ao Parlamento Europeo e ao Goberno central en
Territorial Obras
INFRAESTRUTURAS E
30/10/2018 relación coa inclusión do corredor Galicia-Portugal (Vigo-Leixões-Porto) no corredor atlántico
Públicas Medio
VIVENDA
ferroviario de mercadorías, así como co impulso da mellora da conexión ferroviaria Vigo-Porto
Ambiente e Servizos

36367

2ª - Ordenación
Sobre a demanda pola Xunta de Galicia ás deputacións provinciais da Coruña e de
Territorial Obras
Pontevedra, como organismos titulares da ponte de Catoira, da execución das actuacións
30/10/2018
Públicas Medio
necesarias para garantir o bo estado e a durabilidade da ponte, así como a seguridade viaria
Ambiente e Servizos
das persoas usuarias
Sobre o impulso pola Xunta de Galicia destinadas á sinatura e aplicación do Protocolo entre
AECOSAN e o INTECMAR

INFRAESTRUTURAS E
VIVENDA

36685

PL - PLENO

06/11/2018

MAR

36686

8ª - Pesca e
Marisqueo

Sobre a demanda ao Goberno do Estado para a defensa da pesca de quenlla por parte da
30/11/2018 frota de palangre, así como a clarificación técnica da interpretación da normativa que prohíbe
a práctica denominada "finnig" e a súa aplicación ao resio de frotas mundiais

MAR

36694

8ª - Pesca e
Marisqueo

Sobre a demanda ao Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación e ao Ministerio de
30/11/2018 Fomento das actuacións necesarias destinadas a solucionar a problemática da potencia das
embarcacións de recursos específicos

MAR

36696

8ª - Pesca e
Marisqueo

Sobre a demanda ao Goberno central da realización de estudos que conduzan a acreditar,
diante de ICES e ICCAT, o bo estado do stock de bonito do norte e, conseguintemente, a un
18/10/2018 aumento do TAC asignado a esta especie no Atlántico norte, así como a negociación e
adopción de medidas de xestión que permitan estender a duración da campaña e a
rendibilidade económica da campaña do bonito

MAR

36781

PL - PLENO

06/11/2018

Sobre a demanda ao Goberno do Estado para a concreción do prazo e fórmula elixidos para a INFRAESTRUTURAS E
supresión da peaxe de Redondela
MOBILIDADE

36829

Sobre a demanda pola Xunta de Galicia ao Ministerio de Fomento do inicio da redacción do
6ª - Industria Enerxía
proxecto de mellora da seguridade viaria e da accesibilidade do tramo da estrada N-551, na
18/10/2018
CULTURA E TURISMO
Comercio e Turismo
intersección da N-550 e a ponte internacional de Tui, así como a posta en valor desa ponte de
acordo co seu carácter patrimonial e cultural

36862

5ª - Sanidade Política
Sobre a adopción pola Xunta de Galicia das medidas orzamentarias necesarias para a posta
17/10/2018
Social e Emprego
en funcionamento do centro público de día de Miño o máis axiña posible

POLITICA SOCIAL

36986

37090

PL - PLENO

23/10/2018

Sobre as demandas que debe realizar o Goberno galego ao Goberno central en relación coas
axudas de compensación por custos adicionais incorridos por industrias electro-intensivas,
ECONOMÍA, EMPREGO
previstas na disposición adicional centésima cuadraxésima quinta da Lei de Orzamentos
E INDUSTRIA
xerais do Estado para o ano 2018, por importe de 150 millóns de euros

1ª - Institucional de
Sobre as demandas que debe realizar o Goberno galego ao Goberno central en relación coa
SECRETARÍA XERAL
Administración Xeral 17/10/2018 situación que están a vivir os emigrantes retornados de Venezuela a consecuencia da demora
DA EMIGRACIÓN
Xustiza e Interior
do Goberno dese país no pagamento das súas pensións

37093

PL - PLENO

Sobre as demandas que debe realizar o Goberno galego ao Goberno central para a
04/12/2018 modificación da Lei orgánica 5/1985, do 19 de xuño, do réxime electoral xeral, no que atinxe
aos artigos referidos ao exercicio do voto polos españois residentes no exterior

37208

PL - PLENO

04/12/2018

37543

Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego en relación cos servizos de
"transporte á demanda" que se están a prestar nas zonas rurais máis desatendidas

Sobre a demanda polo Goberno galego ao Ministerio de Educación da articulación, no marco
do Pacto Social e Político pola Educación, dun procedemento de acceso á Universidade que
garanta o mesmo nivel de esixencia nas probas de acceso e a igualdade de oportunidades
para todos os alumnos, con independencia da comunidade autónoma onde residan

4ª - Educación e
Cultura

37716

8ª - Pesca e
Marisqueo

Sobre a elaboración pola Xunta de Galicia, en colaboración co sector e as universidades
30/11/2018 galegas, dun plan integral de apoio ao sector do mar afectado pola normativa europea que
obriga ao desembarco da totalidade das capturas

38059

8ª - Pesca e
Marisqueo

30/11/2018

38150

7ª - Agricultura
Alimentación
Gandería e Montes

38443

38452

INFRAESTRUTURAS E
VIVENDA

1ª - Institucional de
Sobre a posición do Parlamento de Galicia en relación coas actuacións da actual familia titular
Administración Xeral 14/11/2018 do Pazo de Meirás para evitar a súa devolución ao patrimonio publico, así como a actuación
CULTURA E TURISMO
Xustiza e Interior
que debe levar a cabo o Goberno central para ese fin

37603

38178

SECRETARÍA XERAL
DA EMIGRACIÓN

27/11/2018

MAR

Sobre o asinamento polo Goberno galego dun convenio coa Deputación Provincial da Coruña
MAR
para o financiamento da implantación de semente produtiva na ría de Ferrol

Sobre a oferta polo Goberno galego, aos novos gandeiros incorporados á actividade de cría de
ovino e cabrún, da totalidade dos módulos de Teleformación que completan as horas esixidas
21/12/2018 na Orde de axudas do segundo piar da PAC, destinada ás zonas con limitacións naturais, así MEDIO RURAL
como a creación dunha escola de pastores de ovino e cabrún que regule a formación e
capacite para o desenvolvemento dese tipo de actividades

2ª - Ordenación
Sobre a asunción pola Xunta de Galicia, antes do remate de 2018, do 35% do investimento
Territorial Obras
30/10/2018 necesario para a creación da primeira vía verde ferroviaria que vai discorrer entre Vilagarcía
Públicas Medio
de Arousa e Portas, na provincia de Pontevedra
Ambiente e Servizos
PL - PLENO

EDUCACIÓN,
UNIVERSIDADE E
FORMACIÓN
PROFESIONAL

Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego en relación coa tramitación do
06/11/2018 expediente para declarar o parque do Pasatempo de Betanzos como ben de interese cultural,
así como o financiamento das obras para a súa rehabilitación

MEDIO AMBIENTE,
TERRITORIO E
VIVENDA
CULTURA E TURISMO

Sobre as demandas que debe realizar o Goberno galego ao Goberno central en relación coa
5ª - Sanidade Política
28/11/2018 taxa de reposición de prazas vacantes vixente na actualidade, así como a actuación que debe SANIDADE
Social e Emprego
levar a cabo para recuperar todas as prazas vacantes do Sistema público de saúde de Galicia

38578

PL - PLENO

06/11/2018

Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego en relación coas condicións
laborais e salariais existentes no sector da conxelación e refrixeración dos produtos do mar

ECONOMÍA, EMPREGO
E INDUSTRIA

38784

7ª - Agricultura
Alimentación
Gandería e Montes

23/11/2018

Sobre a continuación pola Xunta de Galicia co impulso dos programas de mellora da raza
rubia galega

MEDIO RURAL

38789

2ª - Ordenación
Sobre o inicio pola Xunta de Galicia da redacción dun proxecto de mellora e acondicionamento
Territorial Obras
INFRAESTRUTURAS E
29/11/2018 do trazado da estrada OU-636, entre Freixido e A Pobra de Trives, para posibilitar a súa
Públicas Medio
MOBILIDADE
aprobación no ano 2019 e a realización dos trámites necesarios para a execución das obras
Ambiente e Servizos

38811

Sobre as demandas que debe realizar o Goberno galego ao Goberno central respecto da Orde
definitiva para a tramitación referida aos suplementos territoriais en relación coas peaxes de
6ª - Industria Enerxía
ECONOMÍA, EMPREGO
22/11/2018 acceso de enerxía eléctrica de 2013, os custos que se requiran para o cumprimento das
Comercio e Turismo
E INDUSTRIA
sentenzas xudiciais na materia, así como o establecido nos artigos 16.4 e 17.6 da Lei 24/2013,
do sector eléctrico

38824

Sobre as demandas que debe realizar o Goberno galego ao Goberno central en relación coa
5ª - Sanidade Política
consideración en situación de incapacidade ás persoas diagnosticadas dunha enfermidade
08/11/2018
SANIDADE
Social e Emprego
crónica grave, nomeadamente oncolóxica, así como a súa reincorporación aos seus postos de
traballo

39010

Sobre a continuación polo Goberno galego co afondamento na mellora e especialización da
6ª - Industria Enerxía
22/11/2018 Vía da Prata como ruta preferente para os peregrinos a cabalo, a través do impulso, a lo
Comercio e Turismo
menos, dun albergue adaptado a esas características

39109

7ª - Agricultura
Alimentación
Gandería e Montes

Sobre a renovación polo Goberno galego do Programa de recollida de plástico agrícola, así
23/11/2018 como o establecemento dunha liña de axudas aos concellos de vocación agrícola-gandeira
para a súa recollida e acondicionamento dos puntos de depósito

CULTURA E TURISMO
MEDIO AMBIENTE,
TERRITORIO E
VIVENDA

39114

6ª - Industria Enerxía
Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego para garantir o mantemento dos ECONOMÍA, EMPREGO
22/11/2018
Comercio e Turismo
centros produtivos e dos postos de traballo da empresa Alcoa en Galicia
E INDUSTRIA

39124

Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego en relación co anuncio de
6ª - Industria Enerxía
peche da factoría de Alcoa na Coruña, así como as demandas que debe realizar ao Ministerio ECONOMÍA, EMPREGO
22/11/2018
Comercio e Turismo
de Transición Ecolóxica respecto da industria electrointensiva e a regulación do sector
E INDUSTRIA
eléctrico

39126

PL - PLENO

39340

7ª - Agricultura
Alimentación
Gandería e Montes

39526

PL - PLENO

39528

06/11/2018

Sobre a realización polo Goberno galego das xestións necesarias para evitar o peche dos
centros de produción e o mantemento dos postos de traballo da empresa Alcoa en Galicia

ECONOMÍA, EMPREGO
E INDUSTRIA

Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego para a execución da
23/11/2018 reestruturación parcelaria nas parroquias de Bamonde, Lampai, Lucí, Luou, Oza, Rarís, Teo e MEDIO RURAL
Vilariño, do concello de Teo

04/12/2018

Sobre a demanda polo Goberno galego ao Goberno central do asinamento da orde de
construción das cinco fragatas F-110 da Armada Española no estaleiro de Navantia na
comarca de Ferrol, así como a garantía dos investimentos tecnolóxicos e das infraestruturas
necesarias para promover a conversión desa factoría nun estaleiro 4.0

6ª - Industria Enerxía
Sobre as demandas que debe realizar o Goberno galego á Dirección da empresa pública
22/11/2018
Comercio e Turismo
Navantia para o mantemento da carga de traballo en obra civil do estaleiro de Fene

ECONOMÍA, EMPREGO
E INDUSTRIA
ECONOMÍA, EMPREGO
E INDUSTRIA

39685

PL - PLENO

20/11/2018

Sobre as demandas que debe realizar o Goberno galego ao Goberno central en materia de
violencia de xénero

SECRETARÍA XERAL
DE IGUALDADE

39812

4ª - Educación e
Cultura

14/12/2018

Sobre a habilitación polo Goberno galego, na Casa-Biblioteca Domingo Fontán, no lugar de
Porta do Conde, no concello de Portas, dun museo onde se expoña o seu traballo e obra

CULTURA E TURISMO

40055

7ª - Agricultura
Alimentación
Gandería e Montes

21/12/2018

Sobre a consolidación e desenvolvemento pola Xunta de Galicia de todas as medidas de
apoio necesarias para incentivar a contratación dos seguros agrarios

MEDIO RURAL

40088

PL - PLENO

04/12/2018

Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego en relación coas vítimas do
franquismo soterradas en fosas comúns en Galicia, así como con aquelas iniciativas
promovidas polo Goberno central ou por comunidades autónomas nas que existan persoas
galegas desaparecidas

VICEPRESIDENCIA E
CONSELLERÍA DE
PRESIDENCIA,
ADMINISTRACIÓNS
PÚBLICAS E XUSTIZA

40278

PL - PLENO

04/12/2018

Sobre a posición do Parlamento de Galicia respecto das intencións do Goberno central
referidas á implantación de peaxes nas autovías

INFRAESTRUTURAS E
MOBILIDADE

40356

PL - PLENO

04/12/2018

Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego en relación co actual esquema
retributivo dos responsables públicos de Galicia

FACENDA

40364

PL - PLENO

18/12/2018

Sobre as modificacións que debe introducir o Goberno galego nas bases reguladoras
reflectidas na Resolución do 17 de marzo de 2017, da Secretaría Xeral de Igualdade, para a
concesión da prestación periódica para mulleres que sofren violencia de xénero, así como a
que debe aplicar na resolución que dite para ese fin para o ano 2019

40502

7ª - Agricultura
Alimentación
Gandería e Montes

21/12/2018

Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego para a rehabilitación e traspaso
FACENDA
ao Concello da titularidade do Centro Comarcal e da antiga Casa do Pobo do Carballiño

41145

PL - PLENO

SECRETARÍA XERAL
DE IGUALDADE

Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego en relación coas peaxes das
INFRAESTRUTURAS E
18/12/2018 autoestradas AG-55 e AG-57, así como as demandas que debe realizar ao Ministerio de
MOBILIDADE
Fomento en relación coas peaxes e financiamento das obras nas autoestradas AP-53 e AP-9
MOCIÓNS APROBADAS NO PARLAMENTO

Nº
Rexistro

Interpelación

Data sesión

2338

791

27/12/16

Resumo

Departamento Titular

Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego en relación coa igualdade
salarial.

ECONOMÍA, EMPREGO
E INDUSTRIA

2756

1876

24/01/17

Sobre a política do Goberno galego en relación coa violencia de xénero en persoas menores
de idade.

VICEPRESIDENCIA E
CONSELLERÍA DE
PRESIDENCIA,
ADMINISTRACIÓNS
PÚBLICAS E XUSTIZA

4149

2294

07/02/17

Sobre a posición que debe defender o Goberno galego en relación coa reforma do modelo de
financiamento autonómico prevista para o ano 2017.

FACENDA

5662

4095

07/03/17

Sobre as actuacións que debe levar a cabo a Xunta de Galicia para afrontar os problemas
relacionados coa violencia no deporte.

SECRETARÍA XERAL
PARA O DEPORTE

7054

2374

04/04/17

Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego en relación coa distribución da
renda salarial.

ECONOMÍA, EMPREGO
E INDUSTRIA

8486

4107

09/05/17

Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego para recuperar o emprego no
sector da automoción e dos seus compoñentes.

ECONOMÍA, EMPREGO
E INDUSTRIA

12711

7198

12/09/17

Sobre as actuacións que debe levar a cabo a Xunta de Galicia en relación co financiamento do
FACENDA
Fondo de Compensación Interterritorial.

17886

15654

17/10/17

Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego en materia de atención ás
persoas en situación de dependencia.

POLITICA SOCIAL

19247

10194

07/11/17

Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego en relación co proceso de
elaboración do novo Plan forestal de Galicia.

MEDIO RURAL

21265

20233

19/12/17

Sobre sobre a política do Goberno galego en materia laboral na Administración de xustiza.

VICEPRESIDENCIA E
CONSELLERÍA DE
PRESIDENCIA,
ADMINISTRACIÓNS
PÚBLICAS E XUSTIZA

21271

20052

19/12/17

Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego e as demandas que debe
realizar ao Goberno central en relación coa AP-9.

INFRAESTRUTURAS E
VIVENDA

21756

20946

23/01/18

Sobre a protección do medio ambiente e o lindano.

MEDIO AMBIENTE E
ORDENACIÓN DO
TERRITORIO

26868

24390

06/03/18

Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego e as demandas que debe
FACENDA
realizar ao Goberno central en relación coa reforma do sistema de financiamento autonómico.

26884

23197

06/03/18

Sobre a demanda pola Xunta de Galicia ao Ministerio de Fomento da licitación das obras de
diversas autovías de Galicia, a través do Plan extraordinario de estradas do Goberno central
para os anos 2018 e 2019.

INFRAESTRUTURAS E
VIVENDA

30154

28232

08/05/18

Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego para mellorar o emprego
público e as condicións de traballo no sector público autonómico.

FACENDA

30874

28982

22/05/18

Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego en relación coa incidencia
urbanística do Regulamento xeral de estradas de Galicia.

INFRAESTRUTURAS E
VIVENDA

31372

2127

05/06/18

Sobre as demandas que debe realizar o Goberno galego ao Goberno central e as actuacións
que debe levar a cabo para garantir a plenitude dos dereitos das persoas galegas retornadas

33421

30285

11/09/18

37732

34252

23/10/18

Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego en relación coa situación
económica e social de Galicia.

40795

36087

04/12/18

Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego en relación co impacto que está ECONOMÍA, EMPREGO
a ter en Galicia a suba constante do prezo da electricidade.
E INDUSTRIA

40805

38579

04/12/18

Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego en relación coas condicións
laborais das mulleres que traballan limpando pisos, hoteis e apartamentos.

ECONOMÍA, EMPREGO
E INDUSTRIA

41639

40351

18/12/18

Sobre as medidas que debe adoptar o Gobemo ga!ego en relación emprego da industria do
automóbil

ECONOMÍA, EMPREGO
E INDUSTRIA

VICEPRESIDENCIA E
CONSELLERÍA DE
PRESIDENCIA,
ADMINISTRACIÓNS
PÚBLICAS E XUSTIZA
VICEPRESIDENCIA E
CONSELLERÍA DE
Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego en relación coa violencia sexual PRESIDENCIA,
ADMINISTRACIÓNS
PÚBLICAS E XUSTIZA
ECONOMÍA, EMPREGO
E INDUSTRIA

