PROPOSICIÓNS NON DE LEI APROBADAS NO PARLAMENTO XI LEXISLATURA
Nº Rexistro

Calificación

Data sesión

Resumo

Departamento Titular

614

PL - PLENO

22/09/2020

Sobre as medidas que debe adoptar a Xunta de Galicia para garantir a conciliación diante de
novos gromos e da repunta da covid-19

CONSELLERÍA DE CULTURA,
EDUCACIÓN E UNIVERSIDADE

649

7ª - Agricultura Alimentación Gandería
09/10/2020
e Montes

Sobre as medidas que debe adoptar a Xunta de Galicia co obxecto de reforzar o selo Galicia
Calidade para que funcione como marca paraugas de todos os produtos que reflicten a
excelencia do sector primario galego

CONSELLERÍA DE MEDIO RURAL

653

7ª - Agricultura Alimentación Gandería
24/09/2020
e Montes

Sobre as medidas que debe adoptar a Xunta de Galicia en relación coa creación dunha
fundación de investigación agraria aplicada de Galicia sustentada na base da Fundación Centro
Tecnolóxico da Carne e nos centros de investigación da Consellería do Medio Rural, así como
para desenvolver o seu plan estratéxico

CONSELLERÍA DE MEDIO RURAL

727

PL - PLENO

22/09/2020

Sobre a demanda da Xunta de Galicia ao Goberno de España da retirada da limitación das taxas
de reposición do persoal do sistema sanitario público co obxecto de permitir ofertar todos os
CONSELLERÍA DE SANIDADE
postos necesarios para poder actuar ante a pandemia da covid-19

728

PL - PLENO

20/10/2020

Sobre a demanda da Xunta de Galicia ao Goberno de España dos cambios normativos
necesarios na lexislación orgánica en materia de saúde pública para poder actuar ante a
pandemia da covid-19 con plenas garantías e seguridade xurídica

752

7ª - Agricultura Alimentación Gandería
24/09/2020
e Montes

Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego en relación coa garantía da saúde
CONSELLERÍA DE MEDIO RURAL
das persoas nas vendimas e traballos do outono do sector agrogandeiro

794

5ª - Sanidade Política Social e
Emprego

08/10/2020

Sobre a exixencia da Xunta de Galicia ao Goberno do Estado do cumprimento, co
cofinanciamento do 50 %, da Lei de dependencia

795

5ª - Sanidade Política Social e
Emprego

24/09/2020

Sobre a demanda da Xunta de Galicia ao Goberno de España da reactivación dos traballos para
CONSELLERÍA DE POLÍTICA
lograr a aprobación inmediata do documento final da Estratexia nacional fronte ao reto
SOCIAL
demográfico

800

8ª - Pesca e Marisqueo

16/10/2020

Sobre a petición da Xunta de Galicia ao Goberno central para que propoña en Bruxelas un plan
de recuperación da cigala para o golfo de Biscaia e augas ibéricas

CONSELLERÍA DO MAR

803

8ª - Pesca e Marisqueo

17/09/2020

Sobre a demanda da Xunta de Galicia ao Goberno de España do incremento do continxente
arancelario de lombos de atún e do control das importacións

CONSELLERÍA DO MAR

843

4ª - Educación e Cultura

30/10/2020

Sobre as actuacións que debe realizar o Goberno galego ante o Concello de Vigo para acadar a
cesión do espazo para a edificación da futura Biblioteca Pública de Vigo, e ante o Goberno
CONSELLERÍA DE CULTURA,
central para que incorpore aos Orzamentos xerais do Estado para o ano 2021 unha partida
EDUCACIÓN E UNIVERSIDADE
específica para a súa construción

844

6ª - Industria Enerxía Comercio e
Turismo

01/10/2020

VICEPRESIDENCIA PRIMERA
Sobre as medidas encamiñadas a reducir o IVE turístico para a recuperación económica e CONSELLERÍA DE
dos profesionais do sector en Galicia
PRESIDENCIA, XUSTIZA e
TURISMO

850

PL - PLENO

20/10/2020

Sobre as actuacións que debe realizar a Xunta de Galicia ante o Goberno de España
para que se restablezan todos os servizos de tren que foron suprimidos amparándose
na pandemia provocada pola covid-19, tanto nas conexións interiores na propia
Comunidade galega como coas conexións de Galicia con outras Comunidades
Autónomas, e para que se poida ofrecer un transporte de tren de calidade aos usuarios

CONSELLERÍA DE
INFRAESTRUTURAS E
MOBILIDADE

907

6ª - Industria Enerxía Comercio e
Turismo

17/09/2020

Sobre a demanda que debe facer a Xunta de Galicia ao Goberno central en relación coa
carga de traballo para Navantia, así como sobre o desenvolvemento dos investimentos
necesarios para dispor dun Estaleiro 4.0 que lle permita seguir competindo e acadando
novos contratos para o naval galego

VICEPRESIDENCIA SEGUNDA
e CONSELLERÍA DE
ECONOMÍA, EMPRESA E
INNOVACIÓN

910

PL - PLENO

22/09/2020

VICEPRESIDENCIA SEGUNDA
Sobre a solicitude da Xunta de Galicia ao Goberno central da fixación dun prezo
e CONSELLERÍA DE
eléctrico competitivo para os consumidores electrointensivos e o compromiso para que o
ECONOMÍA, EMPRESA E
plan industrial para Alcoa poida optar ao Fondo Europeo de Recuperación
INNOVACIÓN

929

4ª - Educación e Cultura

18/12/2020

CONSELLERÍA DE CULTURA,
Sobre as medidas que debe adoptar o Goberno galego para ampliar a Rede de Centros
EDUCACIÓN E
Integrados de Formación Profesional (CIFP)
UNIVERSIDADE

CONSELLERÍA DE SANIDADE

CONSELLERÍA DE POLÍTICA
SOCIAL

966

PL - PLENO

20/10/2020

Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego en relación co previsible inicio das
SECRETARÍA XERAL PARA O
competicións deportivas federadas non profesionais en Galicia e as exixencias sanitarias
DEPORTE
derivadas da covid-19

1032

6ª - Industria Enerxía Comercio e
Turismo

01/10/2020

Sobre a demanda do Goberno galego ao Goberno central da garantía e axilización da execución AXENCIA PARA A
dos fondos Feder para acadar a cobertura mínima de acceso á internet de 100 Mbps para a
MODERNIZACIÓN TECNOLÓXICA
totalidade da cidadanía
DE GALICIA

1199

8ª - Pesca e Marisqueo

17/09/2020

Sobre o destino, polo Goberno galego, da totalidade do importe máximo establecido na
convocatoria de axudas publicada na Orde da Consellería do Mar do 4 de agosto de 2020 a
axudas para apoiar a sustentabilidade do sector do marisqueo a pé durante ese ano

1253

8ª - Pesca e Marisqueo

17/09/2020

Sobre a actuación que debe levar a cabo o Goberno galego en relación co cumprimento do
establecido no artigo 10 da Orde da Consellería do Mar do 24 de maio de 2016 polos grupos de
CONSELLERÍA DO MAR
acción local do sector pesqueiro, nomeadamente polo GALP 4, beneficiario dunha subvención
para a ampliación do Museo do Mar de Noia

1363

8ª - Pesca e Marisqueo

16/10/2020

Sobre a posta en marcha polo Goberno galego das actuacións precisas para solucionar a
problemática que está a xerar a diminución dos recursos pesqueiros na Pobra do Caramiñal, a
consecuencia da modificación da dinámica das correntes mariñas

CONSELLERÍA DO MAR

1829

8ª - Pesca e Marisqueo

02/10/2020

Sobre as demandas que debe realizar o Goberno galego ao Ministerio de Agricultura, Pesca e
Alimentación respecto da necesidade de adoptar medidas en relación coa pesca accidental de
cetáceos

CONSELLERÍA DO MAR

1841

PL - PLENO

06/10/2020

Sobre as demandas que debe realizar o Goberno galego ao Goberno central e á Comisión
Europea en relación co impacto para a frota pesqueira de Galicia da decisión de inserir o
marraxo dientuso no Apéndice II da Convención sobre o Comercio Internacional de Especies
Ameazadas da Fauna e Flora Silvestres, CITES

CONSELLERÍA DO MAR

1856

8ª - Pesca e Marisqueo

12/11/2020

Sobre as demandas que debe realizar o Goberno galego ao Goberno central para o aumento
das cotas de pesca do bonito no Atlántico norte, así como para o alongamento da duración e
rendibilidade económica da campaña desta especie

CONSELLERÍA DO MAR

1897

2ª - Ordenación Territorial Obras
Públicas Medio Ambiente e Servizos

06/11/2020

Sobre as demandas que debe realizar o Goberno galego ao Goberno central en relación co
impulso da infraestrutura denominada "saída sur de Vigo"

CONSELLERÍA DE
INFRAESTRUTURAS E
MOBILIDADE

1932

PL - PLENO

06/10/2020

Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego co fin de recuperar para o
patrimonio público as esculturas do Mestre Mateo, en poder da familia Franco, pertencentes ao
Concello de Santiago de Compostela

CONSELLERÍA DE CULTURA,
EDUCACIÓN E UNIVERSIDADE

1945

5ª - Sanidade Política Social e
Emprego

08/10/2020

Sobre a presentación por parte da Xunta de Galicia dun informe cos resultados definitivos do
estudo serolóxico autonómico en relación coa covid-19

CONSELLERÍA DE SANIDADE

1980

6ª - Industria Enerxía Comercio e
Turismo

01/10/2020

Sobre o impulso por parte do Goberno galego da convocatoria da Mesa de traballo para a
CONSELLERÍA DE EMPREGO E
transición enerxética xusta, co fin de abordar e planificar a resposta á situación actual, así como
IGUALDADE
de deseñar o desenvolvemento económico e industrial alternativo para a zona das Pontes

2083

PL - PLENO

06/10/2020

Sobre a demanda que debe realizar o Goberno galego ao Goberno central co fin de incluír as
CONSELLERÍA DE FACENDA e
máscaras e os hidroxeles desinfectantes na listaxe de bens aos que se lles aplica o tipo reducido
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
do IVE do 10% ou o super reducido do 4 %

2110

1ª - Institucional de Administración
Xeral Xustiza e Interior

09/09/2020

Sobre a posición do Parlamento de Galicia en relación co labor desenvolvido por todas as
persoas e institucións que denunciaron o espolio e participaron na recuperación para o
patrimonio público do pazo de Meirás, así como a demanda que debe formular o Goberno
galego ao Goberno central e as actuacións que debe levar a cabo ao respecto

2298

8ª - Pesca e Marisqueo

16/10/2020

Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego para a recuperación da produción
marisqueira da ría de Ferrol, así como a protección social e económica das persoas
CONSELLERÍA DO MAR
mariscadoras

2313

1ª - Institucional de Administración
Xeral Xustiza e Interior

04/11/2020

Sobre a posición do Parlamento de Galicia en relación co Estado de dereito e a defensa da
propiedade privada como dereito fundamental, así como as demandas que debe realizar o
Goberno galego ao Goberno central para mellorar o marco normativo que regula o delito de
usurpación de inmobles

2375

PL - PLENO

20/10/2020

Sobre as demandas que debe realizar o Goberno galego ao Goberno central en relación coa
CONSELLERÍA DE EMPREGO E
situación de Alcoa en San Cibrao, a aprobación dun estatuto do consumidor electrointensivo e a
IGUALDADE
creación dunha tarifa eléctrica galega

CONSELLERÍA DO MAR

CONSELLERÍA DE CULTURA,
EDUCACIÓN E UNIVERSIDADE

CONSELLERÍA DE POLÍTICA
SOCIAL

2403

PL - PLENO

20/10/2020

Sobre as demandas que debe realizar o Goberno galego ao Goberno central en relación cos
CONSELLERÍA DE
servizos ferroviarios suprimidos con motivo do estado de alarma e a modernización e mellora da INFRAESTRUTURAS E
rede ferroviaria de Galicia, así como as actuacións que debe levar a cabo en materia ferroviaria MOBILIDADE

2449

5ª - Sanidade Política Social e
Emprego

08/10/2020

Sobre a presentación polo Goberno galego no Parlamento de Galicia, no actual período de
sesións, do plan de saúde mental anunciado polo presidente da Xunta de Galicia no debate de
investidura.

2469

PL - PLENO

20/10/2020

Sobre a actuación que debe levar a cabo o Goberno galego co fin de posibilitar a reversión aos
concellos da titularidade dos terreos portuarios, cando o seu uso para fins relacionados co porto CONSELLERÍA DO MAR
sexa residual ou inexistente e sexan susceptibles de utilización municipal

2541

1ª - Institucional de Administración
Xeral Xustiza e Interior

04/11/2020

Sobre as demandas que debe realizar o Goberno galego ao Goberno central en relación co
déficit de efectivos da Unidade de Policía Adscrita, así como de axentes da Policía Nacional
existente en Galicia

2710

8ª - Pesca e Marisqueo

15/12/2020

Sobre as demandas que debe realizar o Goberno galego ao Goberno central, en concreto ao
Ministerio de Transición Ecolóxica, en relación co artigo 18 do Proxecto de lei de cambio
CONSELLERÍA DO MAR
climático e transición enerxética, así como con calquera modificación da Lei de costas referida á
vixencia das concesións administrativas asentadas á beira do mar

2733

1ª - Institucional de Administración
Xeral Xustiza e Interior

11/12/2020

Sobre o impulso do Goberno galego diante dos gobernos español e portugués dunha proposta
de tarxeta de paso de proximidade transfronteiriza que se poida utilizar no caso de
establecemento de restricións por motivos de saúde pública, así como sobre o apoio á
implantación dunha tarxeta cidadá transfronteiriza para a poboación residente nos municipios
limítrofes co río Miño internacional

2796

PL - PLENO

10/11/2020

CONSELLERÍA DE
Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego e as demandas que debe realizar
INFRAESTRUTURAS E
ao Goberno central en relación coa liña ferroviaria Vigo-O Porto
MOBILIDADE

2872

6ª - Industria Enerxía Comercio e
Turismo

18/11/2020

Sobre o impulso polo Goberno galego do uso de madeiras locais nos edificios públicos, como
elemento decorativo e construtivo

CONSELLERÍA DE FACENDA e
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

2876

6ª - Industria Enerxía Comercio e
Turismo

04/11/2020

Sobre as demandas que debe realizar o Goberno galego ao Goberno central en relación co
prazo dispoñible para a reclamación polas persoas consumidoras ás entidades financeiras dos
gastos de formalización do préstamo hipotecario que se consideran abusivos

CONSELLERÍA DE FACENDA e
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

2881

4ª - Educación e Cultura

18/12/2020

Sobre as demandas que debe realizar o Goberno galego ao Sergas en relación coa difusión da
campaña Falar galego é saudábel

CONSELLERÍA DE SANIDADE

2967

1ª - Institucional de Administración
Xeral Xustiza e Interior

04/11/2020

Sobre as actuacións que debe levar cabo o Goberno galego para a creación dun terceiro
xulgado no partido xudicial de Viveiro e a diminución da demora na incoación de asuntos civís
nos existentes na actualidade, así como a demanda que debe realizar ao Goberno central ao
respecto

VICEPRESIDENCIA PRIMERA e
CONSELLERÍA DE
PRESIDENCIA, XUSTIZA e
TURISMO

3056

7ª - Agricultura Alimentación Gandería
05/11/2020
e Montes

Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego para o control e a estabilización
da poboación do xabaril, a indemnización e prevención dos danos que causa, e o control
biosanitario nas fronteiras para evitar a entrada da peste porcina africana

CONSELLERÍA DE MEDIO
AMBIENTE, TERRITORIO E
VIVENDA

3088

8ª - Pesca e Marisqueo

12/11/2020

Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego en relación coa baixada que
rexistran as capturas de polbo en Galicia

CONSELLERÍA DO MAR

3095

4ª - Educación e Cultura

30/10/2020

Sobre as actuacións que debe levar a cabo a Consellería de Cultura, Educación e Universidade
en relación coa adquisición de máscaras hixiénicas para o alumnado máis vulnerable dos
centros públicos de ensino e a súa distribución

CONSELLERÍA DE CULTURA,
EDUCACIÓN E UNIVERSIDADE

3202

4ª - Educación e Cultura

17/11/2020

Sobre a axilización polo Goberno galego do procedemento para a declaración como ben de
interese cultural do edificio histórico da Coruña coñecido como Casa Cornide

CONSELLERÍA DE CULTURA,
EDUCACIÓN E UNIVERSIDADE

3205

4ª - Educación e Cultura

17/11/2020

Sobre a demanda polo Goberno galego ao Goberno central da cesión da xestión do pazo de
Meirás para usos culturais

CONSELLERÍA DE CULTURA,
EDUCACIÓN E UNIVERSIDADE

3384

PL - PLENO

09/12/2020

Sobre a demanda por parte do Goberno galego ao Goberno central da transferencia á
Comunidade Autónoma de Galicia da xestión do ingreso mínimo vital creado a través do Real
decreto-lei 20/2020

CONSELLERÍA DE POLÍTICA
SOCIAL

CONSELLERÍA DE SANIDADE

VICEPRESIDENCIA PRIMERA e
CONSELLERÍA DE
PRESIDENCIA, XUSTIZA e
TURISMO

VICEPRESIDENCIA PRIMERA e
CONSELLERÍA DE
PRESIDENCIA, XUSTIZA e
TURISMO

3525

7ª - Agricultura Alimentación Gandería
05/11/2020
e Montes

Sobre a actuación que debe levar a cabo o Goberno galego en relación co calendario de
inspeccións técnicas itinerantes para vehículos agrícolas e as xestións que debe realizar ante o
Goberno central para o alongamento da prórroga da súa validez

CONSELLERÍA DE MEDIO RURAL

3544

1ª - Institucional de Administración
Xeral Xustiza e Interior

11/12/2020

Sobre a elaboración polo Goberno galego dun plan de renovación do parque móbil

VICEPRESIDENCIA PRIMERA e
CONSELLERÍA DE
PRESIDENCIA, XUSTIZA e
TURISMO

3552

PL - PLENO

24/11/2020

Sobre a elaboración pola Xunta de Galicia dun novo plan de I+D+i, así como a actuación que
debe levar a cabo respecto do grao de execución do Plan Galicia Innova 2020

VICEPRESIDENCIA SEGUNDA e
CONSELLERÍA DE ECONOMÍA,
EMPRESA E INNOVACIÓN

3569

8ª - Pesca e Marisqueo

12/11/2020

Sobre as actuación que debe levar a cabo o Goberno galego en relación cos medios existentes
para combater os riscos de contaminación mariña, así como a orixe e consecuencias da
vertedura producida o día 13 de outubro na ría de Arousa

CONSELLERÍA DO MAR

3650

6ª - Industria Enerxía Comercio e
Turismo

04/11/2020

Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego para apoiar os empresarios
autónomos, diante do impacto da crise da covid-19 e a limitación de actividade que padecen

CONSELLERÍA DE EMPREGO E
IGUALDADE

3737

PL - PLENO

10/11/2020

Sobre a posición do Parlamento de Galicia en relación coa rebaixa, polo Ministerio de
Educación, a través do Real decreto lei 31/2020, do nivel e dos requisitos para que un alumno
aprobe, promocione ou titule no curso 2020-2021 con independencia do número de materias
suspensas

CONSELLERÍA DE CULTURA,
EDUCACIÓN E UNIVERSIDADE

3914

6ª - Industria Enerxía Comercio e
Turismo

18/11/2020

Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego e as demandas que debe realizar VICEPRESIDENCIA SEGUNDA e
ao Goberno central en relación coa situación do centro de traballo da empresa Siemens-Gamesa CONSELLERÍA DE ECONOMÍA,
no concello das Somozas
EMPRESA E INNOVACIÓN

3942

5ª - Sanidade Política Social e
Emprego

19/11/2020

Sobre a creación pola Xunta de Galicia de unidades funcionais multidisciplinares para a
prestación de atención especializada aos pacientes con enfermidades raras

3945

PL - PLENO

10/11/2020

Sobre a elaboración pola Xunta de Galicia, no marco do futuro plan galego de oncoloxía, dunha
estratexia de medicina personalizada e terapia celular avanzada, así como a posta en marcha en CONSELLERÍA DE SANIDADE
Galicia dun centro de terapia CAR-T

3973

PL - PLENO

10/11/2020

Sobre o establecemento polo Goberno galego dun plan de axudas directas a fondo perdido
dirixido a paliar o impacto económico da covid-19 no sector da hostalaría en Galicia

AXENCIA TURISMO DE GALICIA

3991

4ª - Educación e Cultura

27/11/2020

Sobre a realización polo Goberno galego das obras necesarias para garantir a correcta
ventilación e a seguridade para a saúde no Conservatorio de Música Manuel Quiroga, de
Pontevedra

CONSELLERÍA DE CULTURA,
EDUCACIÓN E UNIVERSIDADE

4061

6ª - Industria Enerxía Comercio e
Turismo

16/12/2020

Sobre a ampliación do polígono industrial de Bértoa, en Carballo

VICEPRESIDENCIA SEGUNDA e
CONSELLERÍA DE ECONOMÍA,
EMPRESA E INNOVACIÓN

4127

8ª - Pesca e Marisqueo

04/12/2020

Sobre a actuación que debe levar a cabo o Goberno galego e a demanda que debe realizar ao
Goberno central en relación coa transferencia á Xunta de Galicia das competencias para a
xestión dos centros do Instituto Español de Oceanografía en Galicia

CONSELLERÍA DO MAR

4293

2ª - Ordenación Territorial Obras
Públicas Medio Ambiente e Servizos

13/11/2020

Sobre as demandas que debe realizar o Goberno galego ao Goberno central en relación coas
infraestruturas pendentes de executar na cidade da Coruña

CONSELLERÍA DE
INFRAESTRUTURAS E
MOBILIDADE

4367

6ª - Industria Enerxía Comercio e
Turismo

16/12/2020

Sobre a actuación que debe levar a cabo o Goberno galego para acadar a homologación do
Camiño dos Faros como ruta de Gran Percorrido (GR) e planificar o seu futuro

VICEPRESIDENCIA PRIMERA e
CONSELLERÍA DE
PRESIDENCIA, XUSTIZA e
TURISMO

4416

5ª - Sanidade Política Social e
Emprego

19/11/2020

Sobre o desenvolvemento polo Goberno galego dun procedemento integral de mellora
tecnolóxica dos equipos de diagnóstico e dos bloques cirúrxicos no sistema sanitario

CONSELLERÍA DE SANIDADE

4435

5ª - Sanidade Política Social e
Emprego

19/11/2020

Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego para evitar as incertezas e a
información contraditoria respecto dos protocolos que deben seguir as persoas nos caso de
CONSELLERÍA DE SANIDADE
positivos en covid-19 ou de contactos con positivos, así como a disparidade de criterios entre as
áreas sanitarias

CONSELLERÍA DE SANIDADE

4440

PL - PLENO

24/11/2020

Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego para a consecución dun convenio
CONSELLERÍA DE SANIDADE
colectivo digno para o persoal das fundacións de investigación biomédica de Galicia

4606

4ª - Educación e Cultura

27/11/2020

Sobre a realización de xestións por parte do Goberno galego diante do Goberno central para a
cesión ou doazón dos terreos e das instalacións do antigo colexio de Celeiro, co fin de iniciar as
obras do seu acondicionamento e trasladar alí a Escola Oficial de Idiomas Luz Pozo Garza, de
Viveiro

4686

7ª - Agricultura Alimentación Gandería
04/12/2020
e Montes

Sobre a actuación que debe levar a cabo o Goberno galego para a renovación da concesión e o
restablecemento da operatividade da base antiincendios do Xurés, situada na parroquia de
CONSELLERÍA DE MEDIO RURAL
Porqueirós, no concello de Muíños

4895

1ª - Institucional de Administración
Xeral Xustiza e Interior

Sobre as demandas que debe realizar o Goberno galego ao Goberno central co fin de
incrementar os efectivos policiais e reforzar a seguridade cidadá en Galicia durante o Ano
Xacobeo 2021.

VICEPRESIDENCIA PRIMERA e
CONSELLERÍA DE
PRESIDENCIA, XUSTIZA e
TURISMO

4896

7ª - Agricultura Alimentación Gandería
04/12/2020
e Montes

Sobre o impulso por parte da Xunta de Galicia da plataforma informática da Axencia Galega de
Calidade Alimentaria para poñer en valor e ampliar a formación a distancia no agro galego

CONSELLERÍA DE MEDIO RURAL

4898

PL - PLENO

24/11/2020

Sobre as demandas que debe realizar o Goberno galego ao Goberno central e as actuacións
que debe levar a cabo para evitar a desprotección e apoiar as persoas menores orfas por
violencia de xénero

SECRETARÍA XERAL DE
IGUALDADE

4961

PL - PLENO

24/11/2020

Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego para combater a violencia de
xénero e prestar atención psicolóxica ás vítimas no contexto xerado pola covid-19

SECRETARÍA XERAL DE
IGUALDADE

5003

PL - PLENO

09/12/2020

Sobre a demanda que debe realizar o Goberno galego ao Goberno central para a creación da
nova especialidade de Medicina de Urxencias e Emerxencias

CONSELLERÍA DE SANIDADE

5010

PL - PLENO

24/11/2020

Sobre as demandas que debe realizar o Goberno galego ao Goberno central para o
establecemento dun sistema de distribución dos fondos europeos, baseado na transparencia e
na obxectividade. (Procedemento de urxencia)

CONSELLERÍA DE FACENDA e
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

5150

4ª - Educación e Cultura

18/12/2020

Sobre a posición do Parlamento de Galicia respecto da demanda pola Xunta de Galicia ao
Goberno central do traslado ao antigo Convento de San Francisco das sedes do Arquivo
Histórico Provincial de Pontevedra e da Biblioteca Pública do Estado Antonio Odriozola

CONSELLERÍA DE CULTURA,
EDUCACIÓN E UNIVERSIDADE

5234

PL - PLENO

09/12/2020

Sobre as demandas que debe realizar o Goberno galego ao Goberno central en relación co
sector naval de Ferrol

VICEPRESIDENCIA SEGUNDA e
CONSELLERÍA DE ECONOMÍA,
EMPRESA E INNOVACIÓN

5319

5ª - Sanidade Política Social e
Emprego

03/12/2020

Sobre a demanda polo Goberno galego ao Goberno central da aprobación dun permiso
retribuído no ámbito estatal para as nais e pais dos menores que estean en corentena

CONSELLERÍA DE POLÍTICA
SOCIAL

5380

6ª - Industria Enerxía Comercio e
Turismo

16/12/2020

Sobre a actuación que debe levar a cabo o Goberno galego para mellorar a dixitalización do
rural de Galicia

AXENCIA PARA A
MODERNIZACIÓN TECNOLÓXICA
DE GALICIA

5433

6ª - Industria Enerxía Comercio e
Turismo

16/12/2020

Sobre a demanda que debe realizar o Goberno galego ao Goberno central en relación co
número de prazas do programa de termalismo social que ofrece o Imserso nos balnearios
galegos para o ano 2021 nos orzamentos xerais do Estado

AXENCIA TURISMO DE GALICIA

5579

PL - PLENO

09/12/2020

Sobre as demandas que se deben realizar en relación co desenvolvemento en Galicia do
corredor atlántico de mercadorías

CONSELLERÍA DE
INFRAESTRUTURAS E
MOBILIDADE

5781

7ª - Agricultura Alimentación Gandería
17/12/2020
e Montes

Sobre as actuacións que debe levar a cabo a Consellería do Medio Rural para apoiar a
produción e comercialización dos produtos agroalimentarios galegos

CONSELLERÍA DE MEDIO RURAL

5854

4ª - Educación e Cultura

Sobre a remisión polo Goberno galego ao Parlamento de Galicia dun informe final por cada un
dos trimestres do curso académico 2020-2021, referido ás actuacións das comisións provinciais CONSELLERÍA DE CULTURA,
de seguimento ante os posibles casos de absentismo escolar con orixe na covid-19 remitidos
EDUCACIÓN E UNIVERSIDADE
polos centros educativos

02/12/2020

18/12/2020

CONSELLERÍA DE CULTURA,
EDUCACIÓN E UNIVERSIDADE

5886

5ª - Sanidade Política Social e
Emprego

30/12/2020

Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego para solucionar as carencias e
deficiencias existentes no Centro de Saúde do Carballiño

CONSELLERÍA DE SANIDADE

6121

4ª - Educación e Cultura

29/12/2020

Sobre a realización polo Goberno galego das obras necesarias para garantir a axeitada
ventilación e a seguridade para a saúde no Conservatorio Superior de Música da Coruña

CONSELLERÍA DE CULTURA,
EDUCACIÓN E UNIVERSIDADE

6161

6ª - Industria Enerxía Comercio e
Turismo

16/12/2020

Sobre a demanda que debe realizar o Goberno galego ao Goberno central en relación cos
tramos fiscais do imposto de matriculación

CONSELLERÍA DE FACENDA e
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

MOCIÓNS APROBADAS NO PARLAMENTO XI LEXISLATURA

Nº Rexistro

Interpelación

Data sesión

Resumo

Departamento Titular

5339

3652

24/11/2020

Moción para substanciar a Interpelación debatida na sesión plenaria celebrada o pasado 11 de
novembro, sobre a política do Goberno galego en relación co impacto da covid-19 nos
empresarios autónomos

4158

2246

10/11/2020

Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego e as demandas que debe realizar
CONSELLERÍA DE FACENDA e
ao Goberno central en relación coa distribución das transferencias non finalistas aos concellos e ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
as necesidades derivadas da crise da covid-19

4148

2817

10/11/2020

Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego en relación coa formación e
contratación de persoal para o sistema sanitario público de Galicia

CONSELLERÍA DE SANIDADE

4110

1686

10/11/2020

Moción para substanciar a Interpelación debatida na sesión plenaria do 21 de outubro de 2020,
sobre a política do goberno galego en relación coa grantía da asistencia sanitaria á cidadanía
(doc. núm. 1686)

CONSELLERÍA DE SANIDADE

CONSELLERÍA DE EMPREGO E
IGUALDADE

