
Nº Rexistro Calificación Data sesión Resumo Departamento Titular

606

3ª - Economía 

Facenda e 

Orzamentos

15/03/2013

Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego en relación co sistema de 

arbitraxe establecido no Instituto Galego de Consumo para as persoas afectadas pola 

fraude das participacións preferentes das entidades financeiras, así como respecto das 

quitas establecidas no Decreto lei de  reestruturación do sistema financeiro.

ECONOMÍA, EMPREGO 

E INDUSTRIA

844 PL - PLENO 18/12/2012
Sobre os aspectos que debe recoller a redacción do Proxecto de lei de garantías de 

prestacións sanitarias para a súa presentación no Parlamento de Galicia.
SANIDADE

874

7ª - Agricultura 

Alimentación 

Gandería e Montes

14/02/2013

Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego para a suspensión da 

fabricación, comercialización e utilización de todos os praguicidas neonicotinoides e 

fenilpirazois en España, así como a protección das abellas e insectos polinizadores, en 

xeral.

MEDIO RURAL

895 PL - PLENO 18/12/2012
Sobre as medidas que debe adoptar o Goberno galego en defensa da viabilidade do 

sector lácteo e do equilibrado da cadea de valor da comercialización dos seus produtos.
MEDIO RURAL

1104
4ª - Educación e 

Cultura
05/02/2013

Sobre o recoñecemento polo Goberno galego, de xeito oficial, do Camiño de Inverno 

como ruta xacobea, así como a súa sinalización.

CULTURA, 

EDUCACIÓN E 

ORDENACIÓN 

UNIVERSITARIA

1258
8ª - Pesca e 

Marisqueo
07/02/2013

Sobre a execución polo Goberno galego das actuacións necesarias para solucionar a 

situación de inseguridade e perigosidade existente para a navegación polo río Miño, ao 

seu paso polos concellos da Guarda e Caminha.

MAR

PROPOSICIÓNS NON DE LEI APROBADAS NO PARLAMENTO IX LEXISLATURA



1304 PL - PLENO 12/02/2013 Sobre a rebaixa das tarifas nas peaxes da AP-9.
INFRAESTRUCTURAS 

E VIVENDA

1312

5ª - Sanidade 

Política Social e 

Emprego

13/06/2013
Sobre a posta en marcha, con financiamento público e antes do remate da novena 

lexislatura, da segunda fase do Plan funcional de ampliación do Hospital do Salnés.
SANIDADE

1458 PL - PLENO 12/11/2013

Sobre a posición do Parlamento de Galicia respecto de calquera medida que supoña 

desprotección contra a enfermidade por limitación dos recursos económicos no territorio 

galego.

SANIDADE

1658

1ª - Institucional de 

Administración 

Xeral Xustiza e 

Interior

06/02/2013

Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego en relación co protocolo de 

colaboración asinado entre a Xunta de Galicia e o Ministerio Asuntos Exteriores o 30 de 

xullo de 2010, para o traslado das oficinas no exterior da Rede Pexga aos espazos 

institucionais do Goberno español.

ECONOMÍA, EMPREGO 

E INDUSTRIA

1670
4ª - Educación e 

Cultura
05/02/2013

Sobre a actuación que debe levar a cabo o Goberno galego en relación coa elaboración 

polo Goberno central da Lei orgánica para a mellora da calidade educativa.

CULTURA, 

EDUCACIÓN E 

ORDENACIÓN 

UNIVERSITARIA

1671 PL - PLENO 26/02/2013
Sobre o inicio pola Xunta de Galicia de análises técnicas para a ampliación da Rede de 

centros integrados de formación profesional.

CULTURA, 

EDUCACIÓN E 

ORDENACIÓN 

UNIVERSITARIA

1675

5ª - Sanidade 

Política Social e 

Emprego

06/02/2013

Sobre a actuación que debe levar a cabo o Goberno galego en relación cos programas de 

mobilidade xuvenil relacionados con estudos,prácticas profesionais, voluntariado ou 

formación adicional.

POLITICA SOCIAL

1677

5ª - Sanidade 

Política Social e 

Emprego

06/02/2013
Sobre a actuación que debe levar a cabo o Goberno galego en materia de acción 

voluntaria.
POLITICA SOCIAL



1685 PL - PLENO 09/04/2013
Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego en relación coa mellora da 

xestión da dependencia.
POLITICA SOCIAL

1687

5ª - Sanidade 

Política Social e 

Emprego

08/02/2013
Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego en relación coa posta en 

marcha e o funcionamento do Consello Asesor e Consultivo da Xuventude de Galicia.
POLITICA SOCIAL

1709

6ª - Industria 

Enerxía Comercio 

e Turismo

07/02/2013
Sobre a actuación que debe levar a cabo o Goberno galego para a construción do dique 

flotante nos estaleiros da ría de Ferrol.

ECONOMÍA, EMPREGO 

E INDUSTRIA

1780

5ª - Sanidade 

Política Social e 

Emprego

08/02/2013

Sobre a elaboración dun modelo de informe social unificado para a área de dependencia, 

discapacidade e promoción da autonomía persoal no ámbito da Comunidade Autónoma 

de Galicia.

POLITICA SOCIAL

1847

3ª - Economía 

Facenda e 

Orzamentos

08/05/2013
Sobre elaboración dun plan de viabilidade futura que garanta a obra social das antigas 

caixas de aforro galegas e o mantemento do emprego vinculado á mesma.
FACENDA

1925 PL - PLENO 12/03/2013
Sobre as actuacións que debe impulsar a Xunta de Galicia en relación coa situación das 

empregadas do fogar.

ECONOMÍA, EMPREGO 

E INDUSTRIA

1955

6ª - Industria 

Enerxía Comercio 

e Turismo

06/03/2013 Sobre a antiga explotación mineira de ouro en Corcoesto (Bergantiños-A Coruña).

MEDIO AMBIENTE E 

ORDENACIÓN DO 

TERRITORIO

2153
8ª - Pesca e 

Marisqueo
05/06/2013

Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego en materia de 

aproveitamento das potencialidades turísticas e deportivas do medio mariño, co fin de 

paliar a crise económica e de reducir o desemprego.

MAR



2346

5ª - Sanidade 

Política Social e 

Emprego

20/02/2014
Sobre a elaboración e a implementación dunha estratexia de atención ao paciente crónico 

adaptada á realidade e ás necesidades de Galicia.
SANIDADE

2349

5ª - Sanidade 

Política Social e 

Emprego

15/03/2013
Sobre a posta en marcha pola Xunta de Galicia de medidas que potencien a diálise 

peritoneal domiciliaria.
SANIDADE

2350 PL - PLENO 12/02/2013
Sobre a elaboración e a implementación dunha estratexia de atención ao paciente crónico 

adaptada á realidade e ás necesidades de Galicia.
SANIDADE

2352 PL - PLENO 23/04/2013
Sobre a elaboración e a posta en marcha pola Xunta de Galicia dun plan de loita contra a 

obesidade infantil.
POLITICA SOCIAL

2381
8ª - Pesca e 

Marisqueo
07/02/2013

Sobre a elaboración polo Consello Galego de Pesca dun estudo das especificidades da 

pesca costeira artesanal, así como do marisqueo de Galicia, co fin de que se recollan na 

futura regulamentación comunitaria.

MAR

2383
8ª - Pesca e 

Marisqueo
04/04/2013

Sobre a elaboración polo Consello Galego de Pesca dun estudo en relación coa 

necesidade de desvincular, na nova regulamentación comunitaria, a cooperación co 

desenvolvemento de aspectos tales como a práctica e o investimento pesqueiro no marco 

dos acordos con terceiros países.

MAR

2386 PL - PLENO 12/02/2013

Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego en relación coa normativa 

estatal vixente en materia de asignación de tripulacións mínimas, así como coa 

diversidade de esixencias legais existente entre os distintos países da Unión Europea e 

dentro da Organización Marítima Internacional.

MAR

2388 PL - PLENO 12/03/2013

Sobre a demanda da Xunta de Galicia á Unión Europea sobre a inclusión do porto de 

Vigo, como porto nodal, dentro do Regulamento Europeo para o desenvolvemento da 

Rede Transeuropea de Transportes.

INFRAESTRUCTURAS 

E VIVENDA



2389
8ª - Pesca e 

Marisqueo
07/02/2013

Sobre a realización pola Xunta de Galicia das xestións necesarias co obxecto de garantir 

o mantemento dos postos de traballo da factoría de Conservas Cuca en Vilaxoán, así 

como a continuidade da imaxe e a calidade da marca.

MAR

2399
8ª - Pesca e 

Marisqueo
07/02/2013

Sobre a realización polo Goberno galego das xestións necesarias para garantir a 

continuidade do emprego e da produción da factoría da empresa de conservas Cuca 

radicada en Vilaxoán, así como para evitar o seu traslado ao Grove.

MAR

2542
4ª - Educación e 

Cultura
05/03/2013

Sobre o desenvolvemento pola Xunta de Galicia de accións de organización e difusión 

das particularidades da formación profesional dual ente as empresas, colectivos e axentes 

sociais.

CULTURA, 

EDUCACIÓN E 

ORDENACIÓN 

UNIVERSITARIA

2609

2ª - Ordenación 

Territorial Obras 

Públicas Medio 

Ambiente e 

Servizos

21/02/2013
Sobre a prohibición pola Xunta de Galicia da aplicación da técnica denominada "fracking", 

ou fractura hidráulica, para a obtención de gases non convencionais.

MEDIO AMBIENTE E 

ORDENACIÓN DO 

TERRITORIO

2715

5ª - Sanidade 

Política Social e 

Emprego

15/03/2013
Sobre a dispensación polo Goberno galego dos novos tratamentos contra a hepatite C a 

todas aquelas persoas que padezan esa doenza.
SANIDADE

2762

6ª - Industria 

Enerxía Comercio 

e Turismo

03/04/2013

Sobre o cumprimento polo Goberno galego do acordo parlamentario referido á volta á 

construción naval civil nos estaleiros públicos da ría de Ferrol e ao fomento do sector 

naval de Galicia.

ECONOMÍA, EMPREGO 

E INDUSTRIA

2898

6ª - Industria 

Enerxía Comercio 

e Turismo

03/04/2013
Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego en relación coas feiras de 

artesanía que se celebran en Galicia e os profesionais dedicados a ela.

ECONOMÍA, EMPREGO 

E INDUSTRIA

2915

7ª - Agricultura 

Alimentación 

Gandería e Montes

14/03/2013

Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego en relación co uso da 

biomasa forestal como fonte enerxética e co seu aproveitamento en proxectos 

empresariais.

MEDIO RURAL



2929 PL - PLENO 26/02/2013
Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego en relación coa carga de 

traballo e coa actividade dos estaleiros galegos.

ECONOMÍA, EMPREGO 

E INDUSTRIA

2937

5ª - Sanidade 

Política Social e 

Emprego

15/03/2013

Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego para a execución do Plan 

galego de acción voluntaria 2011-2014, no referido ao desenvolvemento de colaboracións 

interdepartamentais na materia dentro da Administración autonómica nos distintos 

ámbitos.

POLITICA SOCIAL

3186

6ª - Industria 

Enerxía Comercio 

e Turismo

06/03/2013
Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego en relación coa situación 

de emerxencia que atravesa o sector naval público galego.

ECONOMÍA, EMPREGO 

E INDUSTRIA

3325
4ª - Educación e 

Cultura
28/11/2013

Sobre as medidas que debe adoptar a Xunta de Galicia para impulsar a colaboración con 

asociacións, fundacions e institucións sen fin de lucro co obxectivo de dinamizar a cultura 

galega mediante a programación de actividades de difusión cultural.

CULTURA, 

EDUCACIÓN E 

ORDENACIÓN 

UNIVERSITARIA

3340
4ª - Educación e 

Cultura
05/03/2013

Sobre as actuacións que debe acometer o Goberno galego para iniciar a construción dun 

novo centro de ensino no barrio do Sagrado Corazón, no concello de Lugo.

CULTURA, 

EDUCACIÓN E 

ORDENACIÓN 

UNIVERSITARIA

3383

1ª - Institucional de 

Administración 

Xeral Xustiza e 

Interior

02/04/2013
Sobre a posta en funcionamento das novas dependencias do novo xulgado de garda de 

Ferrol.

VICEPRESIDENCIA E 

CONSELLERÍA DE 

PRESIDENCIA, 

ADMINISTRACIÓNS 

PÚBLICAS E XUSTIZA

3643

2ª - Ordenación 

Territorial Obras 

Públicas Medio 

Ambiente e 

Servizos

21/03/2013
Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego en relación coa tramitación 

do Plan xeral de ordenación municipal do concello de Pontevedra.

MEDIO AMBIENTE E 

ORDENACIÓN DO 

TERRITORIO

3708

UE - Comisión 

permanente non 

lexislativa para 

Asuntos Europeos

22/10/2013

Sobre a posición que debe defender o Goberno de España, no debate sobre o futuro do 

orzamento ou perspectivas financeiras da Unión Europea para o período 2014-2020, en 

relación co emprego, coa educación, coa formación, coa mobilidade, coa xuventude e coa 

inclusión social.

POLITICA SOCIAL



3800

1ª - Institucional de 

Administración 

Xeral Xustiza e 

Interior

06/03/2013

Sobre a colaboración da Xunta de Galicia co Ministerio de Xustiza e a entidade RED.es 

para a instalación, nas salas de vistas dos órganos xudiciais de Galicia, de sistemas de 

gravación e sinatura dixital.

VICEPRESIDENCIA E 

CONSELLERÍA DE 

PRESIDENCIA, 

ADMINISTRACIÓNS 

PÚBLICAS E XUSTIZA

3801

1ª - Institucional de 

Administración 

Xeral Xustiza e 

Interior

07/05/2013
Sobre a continuación coa implantación de sistemas de videoconferencia nos órganos 

xudiciais de Galicia por parte do Goberno galego.

VICEPRESIDENCIA E 

CONSELLERÍA DE 

PRESIDENCIA, 

ADMINISTRACIÓNS 

PÚBLICAS E XUSTIZA

3808

1ª - Institucional de 

Administración 

Xeral Xustiza e 

Interior

02/04/2013

Sobre a actuación que debe levar a cabo o Goberno galego en relación coa contratación 

pública dos servizos e das subministracións comúns da Xunta de Galicia e dos entes do 

sector público autonómico.

VICEPRESIDENCIA E 

CONSELLERÍA DE 

PRESIDENCIA, 

ADMINISTRACIÓNS 

PÚBLICAS E XUSTIZA

3813 PL - PLENO 26/03/2013

Sobre a actuación que debe levar a cabo o Goberno galego para o fomento do espírito 

emprendedor entre a mocidade, segundo o previsto no artigo 9 da Lei 6/2012, do 19 de 

xuño, de xuventude Galicia.

POLITICA SOCIAL

4016 PL - PLENO 12/03/2013
Sobre a actuación que debe levar a cabo o Goberno galego co fin de deixar sen efecto o 

proxecto de construción dun complexo ambiental no sur de Galicia.

MEDIO AMBIENTE E 

ORDENACIÓN DO 

TERRITORIO

4139

1ª - Institucional de 

Administración 

Xeral Xustiza e 

Interior

04/06/2013
Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego en relación coas tarefas de 

expurgo dos arquivos xudiciais.

VICEPRESIDENCIA E 

CONSELLERÍA DE 

PRESIDENCIA, 

ADMINISTRACIÓNS 

PÚBLICAS E XUSTIZA

4210
4ª - Educación e 

Cultura
04/09/2013

Sobre a adopción polo Goberno galego das medidas necesarias para preservar, 

conservar e pór en valor o achado arqueolóxico descuberto nas obras da autovía A-54, 

Lugo-Santiago de Compostela, á altura de Coeses, na provincia de Lugo.

CULTURA, 

EDUCACIÓN E 

ORDENACIÓN 

UNIVERSITARIA

4275 PL - PLENO 26/03/2013

Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego en relación co Anteproxecto 

de lei para a racionalización e sustentabilidade da Administración local, así como coa 

autonomía, co papel e co labor das entidades locais.

VICEPRESIDENCIA E 

CONSELLERÍA DE 

PRESIDENCIA, 

ADMINISTRACIÓNS 

PÚBLICAS E XUSTIZA



4285

7ª - Agricultura 

Alimentación 

Gandería e Montes

20/03/2013

Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego en relación coa débeda que 

acumula a Comunidade de Regantes Val de Lemos e coa preservación desa 

infraestrutura.

MEDIO RURAL

4288 PL - PLENO 14/05/2013
Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego para garantir a construción 

do novo hospital público na área sanitaria de Vigo.
SANIDADE

4300

7ª - Agricultura 

Alimentación 

Gandería e Montes

11/04/2013
Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego en relación coa colocación 

de calquera aparello inmobilizador nas patas dos cabalos.
MEDIO RURAL

4325

6ª - Industria 

Enerxía Comercio 

e Turismo

03/04/2013
Sobre a presentación polo Goberno galego no Parlamento de Galicia dun plan integral de 

desenvolvemento da enerxía procedente da biomasa forestal.

ECONOMÍA, EMPREGO 

E INDUSTRIA

4385 PL - PLENO 26/03/2013

Sobre a actuación que debe levar a cabo a Xunta de Galicia para que a Unión Europea 

desenvolva un novo marco normativo que fexibilice a prohibición dos descartes 

pesqueiros proposta polo Parlamento Europeo.

MAR

4573
4ª - Educación e 

Cultura
07/05/2013

Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego para o recoñecemento e a 

homenaxe ás sociedades e aos colectivos de emigrantes galegos, principalmente 

pertencentes a zonas de América, pola súa contribución ao avance educativo e ao 

progreso cultural de Galicia nas décadas finais do século finais do século XIX e no 

primeiro terzo do século XX.

SECRETARÍA XERAL 

DA EMIGRACIÓN

4579
4ª - Educación e 

Cultura
03/04/2013

Sobre a instalación pola Xunta de Galicia de luminarias no adarve da muralla romana de 

Lugo.

CULTURA, 

EDUCACIÓN E 

ORDENACIÓN 

UNIVERSITARIA

4599

3ª - Economía 

Facenda e 

Orzamentos

08/05/2013

Sobre a adopción polo Goberno galego das medidas oportunas para o avance na 

documentación, constitución e actualización dun catálogo de rexistros administrativos e 

sistemas de información da Administración xeral e do sector público autonómico, 

susceptibles de aproveitamento estatístico.

FACENDA



4625 PL - PLENO 28/05/2013

Sobre a elaboración e a presentación polo Goberno galego no Parlamento de Galicia dun 

informe mensual en relación coa vía de arbitraxe que se está a desenvolver en relación 

coa comercialización indebida das participacións preferentes das entidades financeiras.

ECONOMÍA, EMPREGO 

E INDUSTRIA

4651

5ª - Sanidade 

Política Social e 

Emprego

26/09/2013

Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego co fin de recoñecer o papel 

das mulleres que ocupan un lugar relevante na historia de Galicia, así como difundir as 

súas contribucións nos diferentes ámbitos.

POLITICA SOCIAL

4668

7ª - Agricultura 

Alimentación 

Gandería e Montes

20/03/2013

Sobre a actuación que debe levar a cabo o Goberno galego co fin de que na redacción da 

futura Lei de calidade da cadea agroalimentaria se introduza o concepto de prezo base 

que supoña a prohibición real da venda en orixe por debaixo dos custos de produción no 

sector lácteo.

MEDIO RURAL

4764

5ª - Sanidade 

Política Social e 

Emprego

03/04/2013

Sobre a publicación e actualización diaria da orde na que se vai realizar o chamamento do 

persoal incluído nas listaxes de contratación temporal para as diferentes categorías do 

Sergas.

SANIDADE

4818

6ª - Industria 

Enerxía Comercio 

e Turismo

03/04/2013

Sobre a adopción polo Goberno galego das medidas necesarias para defender o 

mantemento das plantas da empresa Alstom en Galicia, así como os seus postos de 

traballo.

ECONOMÍA, EMPREGO 

E INDUSTRIA

4839
8ª - Pesca e 

Marisqueo
04/04/2013 Sobre o pechamento do paseo situado no porto de Sada. MAR

4936

2ª - Ordenación 

Territorial Obras 

Públicas Medio 

Ambiente e 

Servizos

23/05/2013

Sobre a elaboración pola Xunta de Galicia dun estudo para o diagnóstico e posibles 

medidas a adoptar en relación coas edificacións de vivendas sen rematar por mor da 

crise.

INFRAESTRUCTURAS 

E VIVENDA

4946

5ª - Sanidade 

Política Social e 

Emprego

17/04/2013

Sobre as medidas que debe adoptar a Xunta de Galicia para o mantemento da área 

sanitaria da Mariña (Cervo-Burela), a ampliación do Hospital da Costa de Burela e a 

continuidade dos servizos, unidades e consultas deste centro.

SANIDADE



4947

5ª - Sanidade 

Política Social e 

Emprego

03/04/2013

Sobre as medidas que debe adoptar a Xunta de Galicia para o mantemento da área 

sanitaria de Monforte e a continuidade e mellora dos servizos, unidades e consultas do 

Hospital Comarcal de Monforte.

SANIDADE

5045

5ª - Sanidade 

Política Social e 

Emprego

03/04/2013
Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego para o fomento da 

seguridade viaria entre a mocidade.
POLITICA SOCIAL

5076

6ª - Industria 

Enerxía Comercio 

e Turismo

03/04/2013

Sobre a modificación polo Goberno galego da taxa de inclusión no réxime especial da 

enerxía eólica e inscrición no seu rexistro, así como a demanda ao Goberno central do 

dereito e capacidade de decisión respecto dos recursos enerxéticos de Galicia, 

nomeadamente no referido ao desenvolvemento da enerxía 

ECONOMÍA, EMPREGO 

E INDUSTRIA

5114

5ª - Sanidade 

Política Social e 

Emprego

17/04/2013

Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego co fin de establecer unha 

total transparencia e obxectividade na súa colaboración económica coas organizacións 

que traballan coa discapacidade en Galicia.

POLITICA SOCIAL

5299

2ª - Ordenación 

Territorial Obras 

Públicas Medio 

Ambiente e 

Servizos

02/10/2014

Sobre as actuacións que debe levar a cabo a Xunta de Galicia en relación coa mobilidade 

dos viaxeiros entre as dúas marxes da ría de Vigo (Vigo e Cangas e Moaña) e coa 

elaboración dun novo marco normativo do transporte marítimo de viaxeiros nela.

INFRAESTRUCTURAS 

E VIVENDA

5301

2ª - Ordenación 

Territorial Obras 

Públicas Medio 

Ambiente e 

Servizos

02/10/2014
Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego para impulsar unha rede 

ferroviaria de proximidade en Galicia.

INFRAESTRUCTURAS 

E VIVENDA

5315 PL - PLENO 11/06/2013
Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego en relación co trazado da 

autovía A-57.

INFRAESTRUCTURAS 

E VIVENDA

5321

2ª - Ordenación 

Territorial Obras 

Públicas Medio 

Ambiente e 

Servizos

18/04/2013

Sobre a adopción pola Xunta de Galicia das medidas necesarias para a posta en servizo 

no ano 2014 da variante da ponte sobre a ría de Noia e da súa conexión coa vía de alta 

capacidade Brión-Noia e coa estrada AC-550.

INFRAESTRUCTURAS 

E VIVENDA



5402 PL - PLENO 03/12/2013

Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego para a posta en servizo das 

liñas de alta velocidade do eixe atlántico A Coruña-Vigo e Madrid-Galicia nos anos 2014 e 

2018, respectivamente.

INFRAESTRUCTURAS 

E VIVENDA

5429 PL - PLENO 09/04/2013

Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego en relación coa ampliación 

da autoestrada AP-9, no tramo comprendido entre a área de peaxe de Rande e a 

conexión coa vía do Morrazo, así como o seu impacto ao seu paso pola zona de Chapela.

INFRAESTRUCTURAS 

E VIVENDA

5466

UE - Comisión 

permanente non 

lexislativa para 

Asuntos Europeos

22/10/2013

Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego para a presenza e uso de 

pleno dereito da lingua galega no proceso de construción da cidadanía europea e, 

nomeadamente, no concurso Euroscola 2013.

CULTURA, 

EDUCACIÓN E 

ORDENACIÓN 

UNIVERSITARIA

5576 PL - PLENO 14/05/2013
Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego en materia de política 

lingüística.

CULTURA, 

EDUCACIÓN E 

ORDENACIÓN 

UNIVERSITARIA

5581

6ª - Industria 

Enerxía Comercio 

e Turismo

02/05/2013
Sobre a elaboración e a presentación polo Goberno galego no Parlamento de Galicia dun 

plan estratéxico de turismo.

AXENCIA DE TURISMO 

DE GALICIA

5669

2ª - Ordenación 

Territorial Obras 

Públicas Medio 

Ambiente e 

Servizos

18/04/2013

Sobre a actuación que debe levar a cabo o Goberno galego en relación coa implantación 

dun plan de transporte metropolitano na área de Vigo e as alegacións presentadas 

respecto da solicitude de modificación dun título concesional formulada pola empresa 

ATSA.

INFRAESTRUCTURAS 

E VIVENDA

5814

7ª - Agricultura 

Alimentación 

Gandería e Montes

25/04/2013
Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego en relación coa serra do 

Courel, a conca do río Lor e as áreas limítrofes.
MEDIO RURAL

6054 PL - PLENO 23/09/2014
Sobre a priorización do tramo Carballo-Baio na construción da autovía da Costa da Morte 

para a súa posta en servizo antes do remate da IX lexislatura.

INFRAESTRUCTURAS 

E VIVENDA



6056 PL - PLENO 28/10/2014

Sobre a actuación que debe levar a cabo o Goberno galego en relación coa licitación do 

desdobramento do corredor do Morrazo co fin de garantir a viabilidade da execución 

financeira e construtiva da futura autovía.

INFRAESTRUCTURAS 

E VIVENDA

6080 PL - PLENO 23/04/2013

Sobre as actuacións que debe levar a cabo a Xunta de Galicia en relación coas propostas 

realizadas pola Federación Galega de Confrarías de Pescadores, así como polas distintas 

federacións provinciais, sobre o plan de xestión e control para os buques que faenan no 

caladoiro nacional do Cantábrico noroeste.

MAR

6172

3ª - Economía 

Facenda e 

Orzamentos

08/05/2013

Sobre as demandas que debe realizar o Goberno galego diante do Goberno central para 

garantir a continuidade da obra social de Novacaixagalicia, así como a retirada do 

Anteproxecto de lei de caixas de aforros e fundacións bancarias.

FACENDA

6259

7ª - Agricultura 

Alimentación 

Gandería e Montes

16/05/2013
Sobre a publicación pola Consellería do Medio Rural e do Mar dun decreto regulador da 

artesanía alimentaria galega, cara á súa promoción e á ampliación de mercados.
MEDIO RURAL

6269 PL - PLENO 28/05/2013

Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego para a construción dunha 

nova vía de enlace para o polígono ourensán de San Cibrao das Viñas desde a estrada N-

525 ata a autovía das Rías Baixas A-52.

INFRAESTRUCTURAS 

E VIVENDA

6391

7ª - Agricultura 

Alimentación 

Gandería e Montes

03/05/2013
Sobre a elaboración pola Xunta de Galicia do Plan director de usos do Parque Natural das 

Fragas do Eume.

MEDIO AMBIENTE E 

ORDENACIÓN DO 

TERRITORIO

6538 PL - PLENO 14/05/2013
Sobre as medidas que debe implementar o Goberno galego para o fomento da 

incorporación de persoas mozas á actividade agraria.
MEDIO RURAL

6697
4ª - Educación e 

Cultura
07/05/2013

Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego en relación coas 

dependencias habilitadas no seu día para vivenda do bedel no Colexio de Educación 

Infantil e Primaria Santiago Apóstolo da parroquia de Santiago de Franza, no concello de 

Mugardos.

CULTURA, 

EDUCACIÓN E 

ORDENACIÓN 

UNIVERSITARIA



6823
4ª - Educación e 

Cultura
07/05/2013

Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego co fin de integrar o 

alumnado nun só edificio e reparar as deficiencias existentes no Colexio de Educación 

Infantil e Primaria Unión Mugardesa, no concello de Mugardos.

CULTURA, 

EDUCACIÓN E 

ORDENACIÓN 

UNIVERSITARIA

6883
4ª - Educación e 

Cultura
07/05/2013

Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego en relación coa figura do 

poeta Florencio Delgado Gurriarán e o labor desenvolvido a prol de Galicia e da súa 

cultura.

CULTURA, 

EDUCACIÓN E 

ORDENACIÓN 

UNIVERSITARIA

6963 PL - PLENO 12/11/2013

Sobre as actuacións que debe levar a cabo a Xunta de Galicia para evitar posibles 

fraudes fiscais nas operacións mercantís e transmisiónspatrimoniais realizadas polos 

grandes patrimonios e grupos económicos.

FACENDA

6984
4ª - Educación e 

Cultura
04/06/2013

Sobre o desenvolvemento polo Goberno galego dunha plataforma ou dun sistema de 

información xeográfica corporativa que permita coñecer a situación dos bens que integran 

o patrimonio cultural, co fin de facilitarlles os trámites aos propietarios de parcelas 

situadas en zonas protexidas, así como a 

MEDIO AMBIENTE E 

ORDENACIÓN DO 

TERRITORIO

7065

5ª - Sanidade 

Política Social e 

Emprego

30/05/2013
Sobre a actuación que debe levar a cabo a Xunta de Galicia para a introdución de 

quendas de tarde para a actividade cirúrxica e as consultas de atención especializada.
SANIDADE

7140
8ª - Pesca e 

Marisqueo
22/05/2013

Sobre as actuacións que debe levar a cabo a Xunta de Galicia en relación co próximo 

debate de toma en consideración no Parlamento Europeo do acordo de pesca con 

Mauritania no que se exclúe a frota cefalodopeira galega dese caladoiro.

MAR

7143

5ª - Sanidade 

Política Social e 

Emprego

13/06/2013
Sobre as actuacións que debe levar a cabo a Xunta de Galicia en relación co 

desenvolvemento en Galicia do programa denominado Carné Xove Europeo.
POLITICA SOCIAL

7200 PL - PLENO 11/06/2013

Sobre o impulso por parte da Xunta de Galicia das actuacións necesarias para fomentar a 

adhesión dos concellos galegos ao convenio para a creación dun fondo social de 

vivendas.

INFRAESTRUCTURAS 

E VIVENDA



7208

6ª - Industria 

Enerxía Comercio 

e Turismo

06/06/2013
Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego en relación coa situación 

do sector do biodiésel.

ECONOMÍA, EMPREGO 

E INDUSTRIA

7424 PL - PLENO 28/05/2013

Sobre a realización de xestións polo Goberno galego diante do Goberno central para o 

reinicio pola Axencia Tributaria, ao abeiro do Plan de residencias suntuarias, das 

investigacións daqueles patrimonios susceptibles de teren vinculacións co narcotráfico.

FACENDA

7436 PL - PLENO 25/06/2013
Sobre as actuacións que debe levar a cabo a Xunta de Galicia co fin de impulsar o 

sistema aeroportuario galego.

INFRAESTRUCTURAS 

E VIVENDA

7507

6ª - Industria 

Enerxía Comercio 

e Turismo

08/10/2013

Sobre a denegación pola Xunta de Galicia da autorización solicitada pola empresa 

canadense Goldquest Ibérica para unha explotación mineira no territorio das reservas da 

biosfera Río Eo-Oscos-Burón e Terras do Miño, así como a axilización da incorporación 

da serra de Foncuberta á Rede Natura 2000.

MEDIO AMBIENTE E 

ORDENACIÓN DO 

TERRITORIO

7536

6ª - Industria 

Enerxía Comercio 

e Turismo

06/06/2013

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

deslocalización e a perda de postos de traballo na empresa Iberphone, baixo o nome 

comercial de Teleperformance A Coruña, así como a decisión de Gas Natural Fenosa de 

suprimir o servizo de atención aos clientes de Unión Fenosa 

ECONOMÍA, EMPREGO 

E INDUSTRIA

7564

3ª - Economía 

Facenda e 

Orzamentos

05/06/2013

Sobre as actuacións que debe levar a cabo a Xunta de Galicia para evitar as 

consecuencias da desaparición de todas as oficinas de Caja España e Caja Duero 

situadas en Galicia.

ECONOMÍA, EMPREGO 

E INDUSTRIA

7663

2ª - Ordenación 

Territorial Obras 

Públicas Medio 

Ambiente e 

Servizos

05/09/2013

Sobre a realización polo Goberno galego de xestións diante do Ministerio de Fomento 

para a execución das obras de mellora da seguridade viaria demandadas polos veciños 

na estrada N-555, ao seu paso por Redondela.

INFRAESTRUCTURAS 

E VIVENDA

7691

1ª - Institucional de 

Administración 

Xeral Xustiza e 

Interior

01/10/2013
Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego en relación coa proposta de 

concentración dos partidos xudiciais nas capitais de cada provincia.

VICEPRESIDENCIA E 

CONSELLERÍA DE 

PRESIDENCIA, 

ADMINISTRACIÓNS 

PÚBLICAS E XUSTIZA



7704

6ª - Industria 

Enerxía Comercio 

e Turismo

06/06/2013

Sobre a negociación pola Xunta de Galicia con Gas Natural Fenosa do mantemento dos 

servizos de atención ao cliente na Coruña, así como dunha política de retornos industriais, 

de servizos e de emprego coas compañías explotadoras de recursos propios.

ECONOMÍA, EMPREGO 

E INDUSTRIA

7835 PL - PLENO 24/09/2013

Sobre as actuacións que debe levar a cabo a Xunta de Galicia en relación coa 

negociación de tratados e/ou acordos da Unión Europea con terceiros países en materia 

de pesca.

MAR

7840

3ª - Economía 

Facenda e 

Orzamentos

05/06/2013

Sobre a demanda polo Goberno galego ao Goberno central da cesión ás comunidades 

autónomas do imposto estatal establecido para as entidades bancarias polo seu volume 

de depósitos co fin de compensar as comunidades autónomas que viron anulado o seu 

tributo.

FACENDA

7962 PL - PLENO 25/06/2014
Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego para o mantemento do 

partido xudicial de Vigo na redacción da futura lei de demarcación e planta xudicial.

VICEPRESIDENCIA E 

CONSELLERÍA DE 

PRESIDENCIA, 

ADMINISTRACIÓNS 

PÚBLICAS E XUSTIZA

8091

2ª - Ordenación 

Territorial Obras 

Públicas Medio 

Ambiente e 

Servizos

20/06/2013

Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego en relación co proxecto de 

aproveitamento hidroeléctrico reversible de Salas-Conchas cos números de expediente 

H/32/01054 e H/32/01240 (20100361 HID).

MEDIO AMBIENTE E 

ORDENACIÓN DO 

TERRITORIO

8206

7ª - Agricultura 

Alimentación 

Gandería e Montes

28/06/2013

Sobre a actuación que debe levar a cabo a Xunta de Galicia para impulsar a contratación 

de seguros agrarios, co fin de avanzar no proceso de inclusión no seguro de todos os 

sectores produtivos e dos riscos naturais que afectan as explotacións.

MEDIO RURAL

8274
4ª - Educación e 

Cultura
04/06/2013

Sobre as actuacións que debe levar a cabo a Xunta de Galicia para mellorar a oferta de 

prácticas formativas de formación profesional e acadar a súa mellor adaptación ao mundo 

empresarial e laboral.

CULTURA, 

EDUCACIÓN E 

ORDENACIÓN 

UNIVERSITARIA

8317

6ª - Industria 

Enerxía Comercio 

e Turismo

12/09/2013

Sobre a constitución no Parlamento de Galicia dunha comisión de investigación en 

relación co estado financeiro de Pescanova e o investimento das axudas públicas 

recibidas pola empresa, así como sobre que actuacións debe levar a cabo o Goberno 

galego para o mantemento dos seus postos de traballo e a súa viabilidade.

ECONOMÍA, EMPREGO 

E INDUSTRIA



8363
4ª - Educación e 

Cultura
04/09/2013

Sobre a realización polo Goberno galego das xestións necesarias para a oferta de 

estudos de bacharelato ou, se é o caso, de formación profesional ou mixtos no Instituto de 

Ensinanza Secundaria Valadares, de Vigo.

CULTURA, 

EDUCACIÓN E 

ORDENACIÓN 

UNIVERSITARIA

8425 PL - PLENO 25/06/2013

Sobre a posición do Parlamento de Galicia respecto da fórmula empregada para a 

presentación dunha moción de censura no concello lucense do Valadouro, así como 

respecto dos termos do acordo no que se estipula unha indemnización mutua en caso de 

ruptura ou incumprimento do pacto de goberno.

VICEPRESIDENCIA E 

CONSELLERÍA DE 

PRESIDENCIA, 

ADMINISTRACIÓNS 

PÚBLICAS E XUSTIZA

8476
8ª - Pesca e 

Marisqueo
18/06/2013

Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego en relación co proceso de 

regularización das embarcacións pesqueiras.
MAR

8481

2ª - Ordenación 

Territorial Obras 

Públicas Medio 

Ambiente e 

Servizos

20/06/2013
Sobre as actuacións que debe levar a cabo a Xunta de Galicia en relación cos tecnosolos 

que se están a depositar nos concellos das Pontes de García Rodríguez e As Somozas.

MEDIO AMBIENTE E 

ORDENACIÓN DO 

TERRITORIO

8532 PL - PLENO 25/06/2013

Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego para a posta en marcha do 

Comité de Coordinación Aeroportuaria de Galicia, así como para impulsar a coordinación 

e complementariedade das tres terminais galegas.

INFRAESTRUCTURAS 

E VIVENDA

8599

2ª - Ordenación 

Territorial Obras 

Públicas Medio 

Ambiente e 

Servizos

20/06/2013

Sobre o desenvolvemento pola Xunta de Galicia das medidas necesarias para evitar o 

desperdicio de alimentos e diminuír o impacto ambiental na súa produción, así como o 

volume de residuos.

MEDIO AMBIENTE E 

ORDENACIÓN DO 

TERRITORIO

8630

6ª - Industria 

Enerxía Comercio 

e Turismo

21/06/2013

Sobre o apoio do Parlamento de Galicia ao sector naval galego e as actuacións que 

deben levar a cabo o Goberno central e a Xunta de Galicia para a resolución do 

expediente de investigación referido ao sistema de arrendamento fiscal español.

ECONOMÍA, EMPREGO 

E INDUSTRIA

8633 PL - PLENO 10/09/2013
Sobre a demanda que debe realizar a Xunta de Galicia ao Goberno central en relación 

coa aplicación da directiva europea referida ás emisións industriais.

ECONOMÍA, EMPREGO 

E INDUSTRIA



8650

6ª - Industria 

Enerxía Comercio 

e Turismo

08/11/2013

Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego para garantir o mantemento 

da actividade e a totalidade dos postos de traballo na fábrica de T-Solar no Parque 

Tecnolóxico de Ourense, así como en relación coa eliminación das primas ás enerxías 

renovables.

ECONOMÍA, EMPREGO 

E INDUSTRIA

8863

6ª - Industria 

Enerxía Comercio 

e Turismo

21/06/2013
Sobre a actuacións que debe levar a cabo a Xunta de Galicia para a obtención da 

declaración de interese turístico internacional para a SemanaSanta ferrolá.

AXENCIA DE TURISMO 

DE GALICIA

8935

1ª - Institucional de 

Administración 

Xeral Xustiza e 

Interior

22/10/2013

Sobre as demandas que debe realizar o Goberno galego ao Goberno central en relación 

cos servizos que presta á cidadanía española noutros países e, nomeadamente, a 

reconsideración da decisión de pechar a sección consular de Basilea, en Suíza.

VICEPRESIDENCIA E 

CONSELLERÍA DE 

PRESIDENCIA, 

ADMINISTRACIÓNS 

PÚBLICAS E XUSTIZA

9028

7ª - Agricultura 

Alimentación 

Gandería e Montes

06/11/2013

Sobre a prohibición pola Xunta de Galicia do uso como planta ornamental da Cortaderia 

selloana ou herba da Pampa e a posta en marcha dun plan para a súa erradicacion e 

control no territorio galego.

MEDIO RURAL

9039

5ª - Sanidade 

Política Social e 

Emprego

05/09/2013
Sobre a actuación que debe levar a cabo o Goberno galego en relación co funcionamento 

da residencia de tempo libre do Carballiño no ano 2014.
POLITICA SOCIAL

9123

3ª - Economía 

Facenda e 

Orzamentos

05/09/2013

Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego en relación coas sancións 

que lles está a aplicar a Facenda pública ás persoas emigrantes beneficiarias de pensións 

doutros países.

FACENDA

9616 PL - PLENO 10/09/2013
Sobre a actuación que debe levar a cabo o Goberno galego en relación coa inspección da 

Axencia Tributaria aos pensionistas perceptores de pensións doutros países.
FACENDA

9731 PL - PLENO 24/09/2013

Sobre a actuación que debe levar a cabo o Goberno galego para o fomento da 

capacidade emprendedora entre os estudantes e o impulso do emprendemento entre a 

mocidade.

CULTURA, 

EDUCACIÓN E 

ORDENACIÓN 

UNIVERSITARIA



9963

3ª - Economía 

Facenda e 

Orzamentos

05/09/2013

Sobre as actuacións que debe levar a cabo a Xunta de Galicia para garantir a 

continuidade da obra social das caixas de aforro galegas e o financiamento das tarefas 

que desenvolve a Fundación Novacaixagalicia.

FACENDA

9970

2ª - Ordenación 

Territorial Obras 

Públicas Medio 

Ambiente e 

Servizos

05/09/2013
Sobre a colaboración da Xunta de Galicia co Concello de Barreiros, no impulso na 

tramitación e aprobación do Plan Xeral.

MEDIO AMBIENTE E 

ORDENACIÓN DO 

TERRITORIO

9988 PL - PLENO 26/11/2013
Sobre a concienciación da poboación por parte do Goberno da importancia de consumir 

produtos galegos.

10055 PL - PLENO 10/09/2013
Sobre o mantemento dun marco normativo estable e simplificado que facilite o proceso de 

racionalización do sector público e da actividade administrativa.

VICEPRESIDENCIA E 

CONSELLERÍA DE 

PRESIDENCIA, 

ADMINISTRACIÓNS 

PÚBLICAS E XUSTIZA

10171

1ª - Institucional de 

Administración 

Xeral Xustiza e 

Interior

04/02/2014 Sobre a adaptación da normativa en materia de espectáculos e establecementos públicos.

VICEPRESIDENCIA E 

CONSELLERÍA DE 

PRESIDENCIA, 

ADMINISTRACIÓNS 

PÚBLICAS E XUSTIZA

10173

1ª - Institucional de 

Administración 

Xeral Xustiza e 

Interior

01/10/2013
Sobre o desenvolvemento dun plan de acción de seguimento do nivel de implantación da 

xestión da calidade na Administración autonómica de Galicia.

VICEPRESIDENCIA E 

CONSELLERÍA DE 

PRESIDENCIA, 

ADMINISTRACIÓNS 

PÚBLICAS E XUSTIZA

10213

1ª - Institucional de 

Administración 

Xeral Xustiza e 

Interior

06/09/2013
Sobre a adpoción de medidas tendentes a axilizar a xestión da formación dos 

empregados públicos.

AXENCIA PARA A 

MODERNIZACIÓN 

TECNOLÓXICA DE 

GALICIA

10420 PL - PLENO 25/03/2014 Sobre a mellora da accesibilidade do cidadán á información da propia historia clínica. SANIDADE



10422 PL - PLENO 03/12/2013 Sobre a mellora da accesibilidade do cidadán á información da propia historia clínica. SANIDADE

10472

6ª - Industria 

Enerxía Comercio 

e Turismo

12/09/2013 Sobre a situación da empresa Megasa.
ECONOMÍA, EMPREGO 

E INDUSTRIA

10606
4ª - Educación e 

Cultura
14/11/2013

Sobre a promoción polo Goberno galego de actividades dirixidas á difusión social da 

figura e do legado do padre Feijoo.

CULTURA, 

EDUCACIÓN E 

ORDENACIÓN 

UNIVERSITARIA

10608
4ª - Educación e 

Cultura
22/10/2013

Sobre a promoción polo Goberno galego de actividades dirixidas á difusión social da 

figura e do legado de frei Rosendo Salvado.

CULTURA, 

EDUCACIÓN E 

ORDENACIÓN 

UNIVERSITARIA

10922
8ª - Pesca e 

Marisqueo
17/09/2013 Sobre o tratado de libre comercio que está a negociar a Unión Europea con Tailandia. MAR

11158

7ª - Agricultura 

Alimentación 

Gandería e Montes

13/09/2013
Sobre a elaboración de programas de desenvolvemento e promoción integral dos 

territorios delimitados polas diferentes denominacións de orixe vitivinícolas de Galicia.
MEDIO RURAL

11638 PL - PLENO 24/09/2013
Sobre a actuación que debe levar a cabo a Xunta de Galicia para o aumento neste ano 

2013 da cota pesqueira de pescada do norte.
MAR

11639
8ª - Pesca e 

Marisqueo
05/02/2014

Sobre a actuación que debe levar a cabo a Xunta de Galicia para a inclusión na definición 

de pesca artesanal, de cara á aplicación do novo Fondo Europeo Marítimo e de Pesca, 

das embarcacións de menos de 15 metros de eslora ou que a súa actividade diaria non 

exceda de vinte e catro horas.

MAR



11641
8ª - Pesca e 

Marisqueo
02/10/2013

Sobre a actuación que debe levar a cabo a Xunta de Galicia en relación coa imposición de 

sancións a Islandia e as Illas Feroe pola sobreexplotación do stock comunitario de xarda.
MAR

11855

6ª - Industria 

Enerxía Comercio 

e Turismo

08/10/2013

Sobre a actuación que debe levar a cabo a Xunta de Galicia en relación coas 

bonificacións fiscais reintegradas ao Estado español segundo o Acordo da Comisión 

Europea do 17 de xullo de 2013.

ECONOMÍA, EMPREGO 

E INDUSTRIA

11872

1ª - Institucional de 

Administración 

Xeral Xustiza e 

Interior

04/02/2014
Sobre a demanda ao Goberno central de creación dos novos órganos xudiciais no 

Tribunal Superior de Xustiza de Galicia aos que se refire a Memoria Xudicial do ano 2012.

VICEPRESIDENCIA E 

CONSELLERÍA DE 

PRESIDENCIA, 

ADMINISTRACIÓNS 

PÚBLICAS E XUSTIZA

12045

6ª - Industria 

Enerxía Comercio 

e Turismo

04/03/2014
Sobre a supresión da exixencia de avais para a concesión de préstamos co fin de facilitar 

a dinamización da economía e do emprego na comarca de Ferrol.

ECONOMÍA, EMPREGO 

E INDUSTRIA

12058

2ª - Ordenación 

Territorial Obras 

Públicas Medio 

Ambiente e 

Servizos

10/10/2013
Sobre as medidas que debe adoptar a Xunta de Galicia para a conservación do humidal 

de Valdoviño.

MEDIO AMBIENTE E 

ORDENACIÓN DO 

TERRITORIO

12163 PL - PLENO 29/10/2013
Sobre as actuacións que se deben levar a cabo para impulsar a rede de viveiros de 

empresas dentro dos centros educativos de Formación Profesional.

CULTURA, 

EDUCACIÓN E 

ORDENACIÓN 

UNIVERSITARIA

12182

5ª - Sanidade 

Política Social e 

Emprego

10/10/2013
Sobre a atención dos pacientes oncolóxicos da Mariña lucense no Hospital da Costa, en 

Burela.
SANIDADE

12227 PL - PLENO 11/02/2014

Sobre a elaboración, impulso e execución pola Xunta de Galicia dun plan para a 

promoción no exterior dos produtos galegos de calidade, en particular, os peixes e 

mariscos.

MAR



12368

6ª - Industria 

Enerxía Comercio 

e Turismo

08/11/2013

Sobre as actuacións que debe levar a cabo a Xunta de Galicia en relación coa 

continuidade da actividade empresarial e o mantemento dos postos de traballo da 

empresa T-Solar radicada no Parque Tecnolóxico de Ourense, así como o posible 

incumprimento das obrigas contraídas no outorgamento de axudas públicas.

ECONOMÍA, EMPREGO 

E INDUSTRIA

12703
4ª - Educación e 

Cultura
11/10/2013

Sobre a actuación que debe levar a cabo o Goberno galego en relación co 

desenvolvemento normativo en materia de arquivos.

CULTURA, 

EDUCACIÓN E 

ORDENACIÓN 

UNIVERSITARIA

12782 PL - PLENO 26/11/2013

Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego en relación coa proposta 

europea de regulamento polo que se establecen restricións aplicables á pesca en 

poboacións de augas profundas do Atlántico noroeste.

MAR

12980

1ª - Institucional de 

Administración 

Xeral Xustiza e 

Interior

22/10/2013

Sobre o cumprimento do acordo parlamentario referido ao protocolo de colaboración 

asinado entre a Xunta de Galicia e o Ministerio de Asuntos Exteriores o 30 de xullo de 

2012 para o traslado das oficinas da Rede Pexga aos espazos institucionais do Goberno 

español.

ECONOMÍA, EMPREGO 

E INDUSTRIA

13120 PL - PLENO 29/10/2013
Sobre a solicitude ao Goberno central da harmonización da lexislación estatal en materia 

catastral e urbanística, no referido á definición dos solos de natureza urbana e rústica.

MEDIO AMBIENTE E 

ORDENACIÓN DO 

TERRITORIO

13178

6ª - Industria 

Enerxía Comercio 

e Turismo

08/11/2013

Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego en relación coa elaboración 

e posta en marcha do plan industrial, así como o anunciado plan estratéxico para a 

empresa pública Navantia.

ECONOMÍA, EMPREGO 

E INDUSTRIA

13211
8ª - Pesca e 

Marisqueo
18/10/2013

Sobre a actuación que debe levar a cabo o Goberno galego para acadar a ratificación do 

acordo de pesca asinado entre a Unión Europea e o Reino de Marrocos.
MAR

13290

7ª - Agricultura 

Alimentación 

Gandería e Montes

20/10/2015
Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego para combater o problema 

dos incendios forestais.
MEDIO RURAL



13671

6ª - Industria 

Enerxía Comercio 

e Turismo

08/11/2013
Sobre a actuación que debe levar a cabo o Goberno galego en relación coa declaración 

da Festa do Botelo do Barco como festa de interese turístico de Galicia.

AXENCIA DE TURISMO 

DE GALICIA

13762 PL - PLENO 17/12/2013
Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego en relación coa Fundación 

Novacaixagalicia.
FACENDA

13831

5ª - Sanidade 

Política Social e 

Emprego

24/04/2014
Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego en relación coa 

contratación de profesionais de enfermaría especialistas en saúde mental.
SANIDADE

14135 PL - PLENO 12/11/2013

Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego para o cumprimento da Lei 

11/2007, do 27 de xullo, galega para a prevención e o tratamento integral da violencia de 

xénero e a creación dos xulgados específicos naquelas cidades que aínda carecen deles.

POLITICA SOCIAL

14287 PL - PLENO 12/11/2013
Sobre as actuacións que debe levar a cabo a Xunta de Galicia para a declaración da 

Ribeira Sacra como Patrimonio da Humanidade.

CULTURA, 

EDUCACIÓN E 

ORDENACIÓN 

UNIVERSITARIA

14299 PL - PLENO 12/11/2013

Sobre a adopción polo Goberno galego das medidas necesarias para mellorar a 

regulación das actividades ou tarefas que se desenvolven fóra do horario escolar nos 

centros educativos.

CULTURA, 

EDUCACIÓN E 

ORDENACIÓN 

UNIVERSITARIA

14330

3ª - Economía 

Facenda e 

Orzamentos

06/03/2015

Sobre a realización de xestións polo Goberno galego diante do Goberno central para 

evitar as demoras no pagamento das indemnizacións do Fondo de Garantía Salarial ás 

persoas en paro.

ECONOMÍA, EMPREGO 

E INDUSTRIA

14342

5ª - Sanidade 

Política Social e 

Emprego

29/11/2013

Sobre a actuación que debe levar a cabo a Consellería de Sanidade en relación coa 

sentenza do Tribunal Supremo referida ao tratamento médico-cirúrxico dunha muller 

intersexual.

SANIDADE



14632

6ª - Industria 

Enerxía Comercio 

e Turismo

04/03/2014

Sobre a presentación no Parlamento de Galicia dun informe respecto das subvencións 

concedidas e os investimentos realizados pola Administración galega para o apoio e 

promoción do automóbil eléctrico.

ECONOMÍA, EMPREGO 

E INDUSTRIA

14649 PL - PLENO 03/12/2013
Sobre a realización polo Goberno galego das actuacións necesarias para garantir o 

mantemento da actividade e do emprego da planta Elaborados Freiremar Vigo, S.A.

ECONOMÍA, EMPREGO 

E INDUSTRIA

14834

7ª - Agricultura 

Alimentación 

Gandería e Montes

21/11/2013
Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego en relación coa grave 

situación económica que están a atravesar os produtores de flor do Baixo Miño.
MEDIO RURAL

15215

1ª - Institucional de 

Administración 

Xeral Xustiza e 

Interior

01/04/2014
Sobre a actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego en relación coas reformas 

que está a levar a cabo o Goberno central na Administración de Xustiza.

VICEPRESIDENCIA E 

CONSELLERÍA DE 

PRESIDENCIA, 

ADMINISTRACIÓNS 

PÚBLICAS E XUSTIZA

15468
4ª - Educación e 

Cultura
04/02/2014

Sobre as actuacións que debe levar a cabo a Xunta de Galicia para potenciar os servizos 

que presta a Rede galega de bibliotecas.

CULTURA, 

EDUCACIÓN E 

ORDENACIÓN 

UNIVERSITARIA

15615

6ª - Industria 

Enerxía Comercio 

e Turismo

11/12/2013

Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego para procurar a viabilidade 

das empresas Cerámica de Sargadelos, no concello de Cervo, e Cerámica do Castro, no 

concello de Sada.

ECONOMÍA, EMPREGO 

E INDUSTRIA

15659

3ª - Economía 

Facenda e 

Orzamentos

13/02/2014
Sobre as xestións previstas polo Goberno galego diante do Goberno central para o 

fortalecemento do Fondo de Garantía Salarial.

ECONOMÍA, EMPREGO 

E INDUSTRIA

15689 PL - PLENO 17/12/2013
Sobre o impulso do desdobramento do corredor do Morrazo coa priorización do itinerario 

entre Rande e Cangas.

INFRAESTRUCTURAS 

E VIVENDA



15714 PL - PLENO 25/02/2014
Sobre o inicio pola Xunta de Galicia dos traballos para a elaboración dun novo plan de 

financiamento do Sistema universitario de Galicia.

CULTURA, 

EDUCACIÓN E 

ORDENACIÓN 

UNIVERSITARIA

15907 PL - PLENO 17/12/2013
Sobre o Programa temporal para o fomento do emprego e posta en valor do territorio 

anunciado pola Deputación Provincial de Lugo.

ECONOMÍA, EMPREGO 

E INDUSTRIA

15912

2ª - Ordenación 

Territorial Obras 

Públicas Medio 

Ambiente e 

Servizos

06/02/2014
Sobre as actuacións que debe levar a cabo a Xunta de Galicia en relación coa construción 

da autovía A-76, Ourense-Ponferrada.

INFRAESTRUCTURAS 

E VIVENDA

15925 PL - PLENO 27/05/2014
Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego en relación coa execución 

das obras e a posta en servizo da Terceira Rolda da Coruña.

INFRAESTRUCTURAS 

E VIVENDA

16400
4ª - Educación e 

Cultura
04/02/2014

Sobre o impulso pola Xunta de Galicia no eido educativo de medidas orientadas ao 

fomento e ao reforzo do coñecemento matemático entre o alumnado galego.

CULTURA, 

EDUCACIÓN E 

ORDENACIÓN 

UNIVERSITARIA

16587 PL - PLENO 08/04/2014
Sobre o desenvolvemento pola Xunta de Galicia de xeito conxunto coas universidades 

dun novo mapa de titulacións acorde coas demandas da sociedade galega.

CULTURA, 

EDUCACIÓN E 

ORDENACIÓN 

UNIVERSITARIA

16697

6ª - Industria 

Enerxía Comercio 

e Turismo

06/02/2014
Sobre as actuacións que debe levar a cabo o goberno galego para o mantemento do 

emprego e a garantía da carga de traballo na factoría da empresa Emesa en Coirós.

ECONOMÍA, EMPREGO 

E INDUSTRIA

16915
8ª - Pesca e 

Marisqueo
05/02/2014 Sobre o minicriadoiro de bivalvos instalado no porto de Camariñas. MAR



16929

2ª - Ordenación 

Territorial Obras 

Públicas Medio 

Ambiente e 

Servizos

06/11/2014 Sobre a situación das obras das aldeas de Esperanzo e San Paio, no concello de Lobios.
INFRAESTRUCTURAS 

E VIVENDA

16956

2ª - Ordenación 

Territorial Obras 

Públicas Medio 

Ambiente e 

Servizos

15/05/2014 Sobre a restauración hidrolóxica e forestal no río Quiroga.

MEDIO AMBIENTE E 

ORDENACIÓN DO 

TERRITORIO

16975
8ª - Pesca e 

Marisqueo
05/02/2014

Sobre a avaliación dos danos ocasionados polos temporais e a marusía de Reis e a 

elaboración dun plan de recuperación, reparación e consolidación das infraestruturas 

costeiras e portuarias.

MAR

16992

2ª - Ordenación 

Territorial Obras 

Públicas Medio 

Ambiente e 

Servizos

06/02/2014
Sobre a modificación do Decreto 155/1997, do 5 de xuño, de declaración do Parque 

Natural do Invernadeiro, para favorecer o seu uso sostible .

MEDIO AMBIENTE E 

ORDENACIÓN DO 

TERRITORIO

17116

3ª - Economía 

Facenda e 

Orzamentos

13/02/2014

Sobre as medidas que debe adoptar a Xunta de Galicia para asegurar o cumprimento por 

parte das entidades bancarias das sentenzas xudiciais relativas á nulidade das claúsulas 

solo incorporadas aos contratos de préstamos hipotecarios a tipo variable.

ECONOMÍA, EMPREGO 

E INDUSTRIA

17194 PL - PLENO 22/04/2014

Sobre a actuación que debe levar a cabo o Goberno galego con motivo da 

conmemoración no ano 2014 do trixésimo quinto aniversario do pasamento de Eduardo 

Blanco Amor.

CULTURA, 

EDUCACIÓN E 

ORDENACIÓN 

UNIVERSITARIA

17471 PL - PLENO 10/06/2014

Sobre a implantación polo Goberno galego do sistema de clasificación en prioridades 

previsto no artigo 5.2 da Lei 12/2013, do 9 de decembro, de garantías de prestacións 

sanitarias.

SANIDADE

17495

3ª - Economía 

Facenda e 

Orzamentos

13/02/2014

Sobre a posición do Parlamento de Galicia e as demandas que debe realizar o Goberno 

galego diante do Goberno central en relación coa situación das persoas afectadas pola 

fraude das empresas Fórum Filatélico, Afinsa Bienes Tangibles, S.A. e Arte y Naturaleza 

Gespart, S.L.

ECONOMÍA, EMPREGO 

E INDUSTRIA



17598

1ª - Institucional de 

Administración 

Xeral Xustiza e 

Interior

03/06/2014

Sobre a actuación que debe levar a cabo o Goberno galego diante do Goberno central 

para o cambio da cor establecida no Regulamento xeral de vehículos para a sinalización 

luminosa dos servizos de emerxencias e a súa homologación cos países da nosa 

contorna.

INFRAESTRUCTURAS 

E VIVENDA

17599

1ª - Institucional de 

Administración 

Xeral Xustiza e 

Interior

04/03/2014

Sobre a actuación que debe levar a cabo o Goberno galego en relación co impulso en 

Galicia da xestión compartida dos servizos locais e a consolidación de prácticas de 

cooperación intermunicipal.

VICEPRESIDENCIA E 

CONSELLERÍA DE 

PRESIDENCIA, 

ADMINISTRACIÓNS 

PÚBLICAS E XUSTIZA

17789

2ª - Ordenación 

Territorial Obras 

Públicas Medio 

Ambiente e 

Servizos

06/11/2014

Sobre a realización de xestións polo Goberno galego diante do Ministerio de Fomento 

para a execución das obras de mantemento precisas para garantir a seguridade viaria na 

estrada N-642, nomeadamente, entre os concellos de Barreiros e Burela.

INFRAESTRUCTURAS 

E VIVENDA

17974
4ª - Educación e 

Cultura
25/04/2014

Sobre o apoio da Xunta de Galicia ao desenvolvemento de iniciativas que fomenten o 

coñecemento da lírica medieval trobadoresca galego-portuguesa.

CULTURA, 

EDUCACIÓN E 

ORDENACIÓN 

UNIVERSITARIA

17976
4ª - Educación e 

Cultura
20/03/2014

Sobre o apoio da Xunta de Galicia á celebración do centenario conmemorativo do 

pasamento de Víctor Said Armesto.

CULTURA, 

EDUCACIÓN E 

ORDENACIÓN 

UNIVERSITARIA

18200 PL - PLENO 25/02/2014
Sobre a posta en marcha dunha estratexia de apoio ao menor na que se promova o 

benestar da infancia e da adolescencia.
POLITICA SOCIAL

18201 PL - PLENO 08/04/2014 Sobre a estratexia de apoio á poboación xitana. POLITICA SOCIAL

18277 PL - PLENO 11/02/2014

Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego en relación coa redacción 

que presenta o Proxecto de lei de racionalización do sector público estatal no referido á 

licenza deportiva única.

SECRETARÍA XERAL 

PARA O DEPORTE



18329
4ª - Educación e 

Cultura
20/03/2014

Sobre a demanda polo Goberno galego ao Goberno central da adopción das medidas 

necesarias para a equiparación dos títulos universitarios de Enxeñería españois ao nivel 

de máster EQF7, do marco europeo de cualificacións.

CULTURA, 

EDUCACIÓN E 

ORDENACIÓN 

UNIVERSITARIA

18380
4ª - Educación e 

Cultura
20/03/2014 Sobre a homologación dos títulos universitarios de Enxeñería Superior ao título de máster.

CULTURA, 

EDUCACIÓN E 

ORDENACIÓN 

UNIVERSITARIA

18587
4ª - Educación e 

Cultura
20/03/2014

Sobre a homologación dos títulos universitarios de enxeñaría de plans de estudos 

anteriores ao Plan Boloña.

CULTURA, 

EDUCACIÓN E 

ORDENACIÓN 

UNIVERSITARIA

18769 PL - PLENO 25/02/2014
Sobre a solicitude ao Goberno do Estado da concesión da medida de graza de indulto a 

dous sindicalistas.

VICEPRESIDENCIA E 

CONSELLERÍA DE 

PRESIDENCIA, 

ADMINISTRACIÓNS 

PÚBLICAS E XUSTIZA

18928 PL - PLENO 25/03/2014
Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego en relación coa pobreza 

enerxética da poboación en risco de exclusión social.

ECONOMÍA, EMPREGO 

E INDUSTRIA

19493 PL - PLENO 27/05/2014

Sobre a aprobación pola Xunta de Galicia, logo do consenso co sector, dunha regulación 

para as vivendas de alugueiro de tempada de corta duración, co fin de que poidan 

competir co sector do aloxamento en igualdade de condicións.

AXENCIA DE TURISMO 

DE GALICIA

19524 PL - PLENO 11/03/2014

Sobre a solicitude polo Parlamento de Galicia aos concellos que compoñen a Área 

Metropolitana de Vigo do desbloqueo do proceso de implementación do Plan de 

transporte metropolitano.

INFRAESTRUCTURAS 

E VIVENDA

19657 PL - PLENO 11/03/2014
Sobre as demandas que debe realizar a Xunta de Galicia ás administracións públicas co 

fin de impulsar o emprendemento feminino.

ECONOMÍA, EMPREGO 

E INDUSTRIA



20251

1ª - Institucional de 

Administración 

Xeral Xustiza e 

Interior

06/02/2015

Sobre a realización polo Goberno galego das xestións e dos traballos precisos co fin de 

eliminar as barreiras arquitectónicas existentes na Casa Sindical de Monforte de Lemos, 

en Lugo.

POLITICA SOCIAL

20883 PL - PLENO 08/04/2014
Sobre a concesión da Medalla de Ouro de Galicia a título póstumo aos dous obreiros da 

empresa Bazán de Ferrol falecidos durante unha manifestación o 10 de marzo de 1972.

VICEPRESIDENCIA E 

CONSELLERÍA DE 

PRESIDENCIA, 

ADMINISTRACIÓNS 

PÚBLICAS E XUSTIZA

20939

2ª - Ordenación 

Territorial Obras 

Públicas Medio 

Ambiente e 

Servizos

19/06/2014
Sobre a posta en marcha pola Xunta de Galicia dun plan de promoción do Parque Natural 

da Serra da Enciña da Lastra, no concello ourensán de Rubiá.

MEDIO AMBIENTE E 

ORDENACIÓN DO 

TERRITORIO

21135 PL - PLENO 10/06/2014
Sobre a apertura pola Xunta de Galicia dos comedores escolares necesarios no período 

vacacional para garantir a correcta alimentación do alumnado con poucos recursos.
POLITICA SOCIAL

21370
4ª - Educación e 

Cultura
09/05/2014

Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego en materia de impulso das 

relacións culturais e a proxección da cultura galega no exterior, especialmente en América 

Latina.

CULTURA, 

EDUCACIÓN E 

ORDENACIÓN 

UNIVERSITARIA

21377

1ª - Institucional de 

Administración 

Xeral Xustiza e 

Interior

29/04/2014

Sobre a elaboración pola Escola Galega de Administración Pública dun programa de 

formación e información dirixido aos funcionarios implicados no proceso de optimización 

dos fondos europeos.

VICEPRESIDENCIA E 

CONSELLERÍA DE 

PRESIDENCIA, 

ADMINISTRACIÓNS 

PÚBLICAS E XUSTIZA

21475

7ª - Agricultura 

Alimentación 

Gandería e Montes

15/05/2014

Sobre a actuación que debe levar a cabo o Goberno galego en relación coa proposta da 

Comisión de Expertos para a Reforma do Sistema Tributario Español de establecemento 

dun novo imposto para o viño.

MEDIO RURAL

21530 PL - PLENO 06/05/2014
Sobre a demanda polo Goberno galego ao Goberno central da elaboración dunha 

estratexia española polo cambio demográfico.
POLITICA SOCIAL



21531

7ª - Agricultura 

Alimentación 

Gandería e Montes

15/05/2014

Sobre a actuación que debe levar a cabo o Goberno galego para o establecemento da 

correlación das referencias identificativas entre o Rexistro Vitícola de Galicia e o Sistema 

de información xeográfica de parcelas agrícolas.

MEDIO RURAL

21632 PL - PLENO 25/06/2014
Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego en relación co patrimonio 

arqueolóxico, histórico e cultural dos concellos lucenses do Incio, Samos e Sarria.

CULTURA, 

EDUCACIÓN E 

ORDENACIÓN 

UNIVERSITARIA

21633

1ª - Institucional de 

Administración 

Xeral Xustiza e 

Interior

03/06/2014
Sobre a elaboración e aprobación dun protocolo de actuación fronte ao acoso laboral na 

Administración pública de Galicia.

VICEPRESIDENCIA E 

CONSELLERÍA DE 

PRESIDENCIA, 

ADMINISTRACIÓNS 

PÚBLICAS E XUSTIZA

21665

2ª - Ordenación 

Territorial Obras 

Públicas Medio 

Ambiente e 

Servizos

04/09/2014
Sobre as melloras que debe realizar a Consellería de Medio Ambiente, Territorio e 

Infraestruturas na estación de autobuses de Lugo.

INFRAESTRUCTURAS 

E VIVENDA

21751

1ª - Institucional de 

Administración 

Xeral Xustiza e 

Interior

03/06/2014

Sobre o desenvolvemento pola Xunta de Galicia, en colaboración co Concello da Coruña, 

das actuacións oportunas para a cesión gratuíta da titularidade do antigo cárcere 

provincial, así como a súa recuperación e rehabilitación para usos sociais, culturais, 

educativos e da memoria histórica.

VICEPRESIDENCIA E 

CONSELLERÍA DE 

PRESIDENCIA, 

ADMINISTRACIÓNS 

PÚBLICAS E XUSTIZA

21814 PL - PLENO 22/04/2014
Sobre as actuacións que debe levar a cabo a Xunta de Galicia para facilitar o acceso das 

familias galegas aos libros de texto.

CULTURA, 

EDUCACIÓN E 

ORDENACIÓN 

UNIVERSITARIA

21914

6ª - Industria 

Enerxía Comercio 

e Turismo

08/05/2014
Sobre a declaración pola Xunta de Galicia do Oenach Atlántico de Sedes, no concello de 

Narón, como festa de interese turístico.

AXENCIA DE TURISMO 

DE GALICIA

22037 PL - PLENO 06/05/2014

Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego para a retirada e 

derrogación do denominado 'principio de estabilidade relativa' na repartición das 

posibilidades de pesca previsto na Política Pesqueira Común.

MAR



22387

7ª - Agricultura 

Alimentación 

Gandería e Montes

12/09/2014

Sobre o reforzo polo Goberno galego dos medios humanos e materiais existentes co fin 

de posibilitar unha rápida conclusión dos procesos de concentración parcelaria en curso, 

en particular aqueles aos que se refire o Informe do Valedor do Pobo de Galicia.

MEDIO RURAL

22408
4ª - Educación e 

Cultura
14/11/2014

Sobre o impulso e coordinación polo Goberno galego das actuacións necesarias para a 

posta en funcionamento das ensinanzas non presenciais no Sistema universitario galego 

e facilitarlle ao alumnado dos países latinoamericanos a posibilidade de realizar estudos 

por esa vía nel.

CULTURA, 

EDUCACIÓN E 

ORDENACIÓN 

UNIVERSITARIA

22645

7ª - Agricultura 

Alimentación 

Gandería e Montes

27/06/2014

Sobre a actuación que debe levar a cabo o Goberno galego diante do Goberno central en 

relación coa necesidade de manter unha taxa cero para o viño no relativo aos impostos 

sobre as bebidas alcohólicas e á súa consideración como alimento natural e positivo no 

seu consumo responsable.

MEDIO RURAL

22727

1ª - Institucional de 

Administración 

Xeral Xustiza e 

Interior

08/07/2014

Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego en relación coa supresión 

do partido xudicial de Ferrol prevista no Anteproxecto de lei de reforma da Lei orgánica do 

poder xudicial.

VICEPRESIDENCIA E 

CONSELLERÍA DE 

PRESIDENCIA, 

ADMINISTRACIÓNS 

PÚBLICAS E XUSTIZA

23007 PL - PLENO 27/05/2014

Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego para a reapertura do Museo 

Arqueolóxico Provincial de Ourense e a posta en valor dos seus fondos e do propio 

edificio.

CULTURA, 

EDUCACIÓN E 

ORDENACIÓN 

UNIVERSITARIA

23351
8ª - Pesca e 

Marisqueo
03/06/2014

Sobre a actuación que debe levar a cabo o Goberno galego diante do Goberno central en 

relación co borrador do real decreto que regulará a primeira venda dos produtos 

pesqueiros.

MAR

23405

5ª - Sanidade 

Política Social e 

Emprego

12/06/2014

Sobre as actuacións que debe levar a cabo a Xunta de Galicia para a reparación das 

deficiencias existentes no actual Centro de Saúde do Milladoiro, no concello de Ames, e a 

construción dun novo centro.

SANIDADE

23420 PL - PLENO 09/09/2014
Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego en materia de atención aos 

doentes que padecen lesións medulares.
SANIDADE



23565

2ª - Ordenación 

Territorial Obras 

Públicas Medio 

Ambiente e 

Servizos

19/06/2014

Sobre a demanda pola Xunta de Galicia ao Ministerio de Fomento do asinamento dos 

convenios correspondentes para o desenvolvemento en Galicia do novo Plan estatal de 

vivenda 2013-2016.

INFRAESTRUCTURAS 

E VIVENDA

23628
8ª - Pesca e 

Marisqueo
18/06/2014

Sobre a actuación que debe levar a cabo o Goberno galego en relación coa proposta da 

denominada Comisión de expertos para a reforma do sistema tributario español referida 

ao aumento do 21 % do IVE dos produtos procedentes da pesca.

MAR

23647 PL - PLENO 10/06/2014

Sobre a realización pola Xunta de Galicia das xestións necesarias para posibilitar a 

obtención dunha acreditación oficial como peregrino e demais documentación en idioma 

galego a aqueles viaxeiros que acaden ese dereito.

CULTURA, 

EDUCACIÓN E 

ORDENACIÓN 

UNIVERSITARIA

23941

1ª - Institucional de 

Administración 

Xeral Xustiza e 

Interior

11/09/2014
Sobre o mantemento e a execución polo Goberno galego dos compromisos recollidos no 

III Plan director da cooperación galega.

VICEPRESIDENCIA E 

CONSELLERÍA DE 

PRESIDENCIA, 

ADMINISTRACIÓNS 

PÚBLICAS E XUSTIZA

24082 PL - PLENO 14/07/2014

Sobre as demandas que debe realizar o Goberno galego ao Goberno central en relación 

co criterio interpretativo do artigo 25 do Real decreto 20/2012, do 13 de xullo, que 

estendía aos plans anteriores ao 2009-2012 a supresión das novas concesións de axudas 

de subsidiación de préstamos do Plan 

INFRAESTRUCTURAS 

E VIVENDA

24320 PL - PLENO 14/07/2014

Sobre a actuación que debe levar a cabo o Goberno galego en relación co proceso de 

negociación que se está a desenvolver respecto do convenio pesqueiro bilateral entre 

España e Portugal, no tocante á frota de arrastre.

MAR

24367

3ª - Economía 

Facenda e 

Orzamentos

12/05/2015

Sobre as actuacións que debe levar a cabo a Xunta de Galicia en relación co 

cumprimento do acordo parlamentario referido á defensa dunha solución que garanta a 

restitución da totalidade do seu investimento ás persoas afectadas pola subscrición de 

participacións preferentes e obrigas 

VICEPRESIDENCIA E 

CONSELLERÍA DE 

PRESIDENCIA, 

ADMINISTRACIÓNS 

PÚBLICAS E XUSTIZA

24554

2ª - Ordenación 

Territorial Obras 

Públicas Medio 

Ambiente e 

Servizos

03/12/2015

Sobre a demanda que debe realizar a Xunta de Galicia ao Ministerio de Fomento para a 

reparación do entroncamento da estrada N-640 co vial de acceso á autoestrada AP-53, 

Santiago-Ourense, no concello da Estrada, co fin de que poida ser utilizado con garantías 

de seguridade tanto por vehículos pesados 

INFRAESTRUCTURAS 

E VIVENDA



24772

3ª - Economía 

Facenda e 

Orzamentos

09/04/2015

Sobre a posición do Parlamento de Galicia e a actuación que debe levar a cabo o 

Goberno galego respecto do Tratado Transatlántico de Comercio e Investimento, ou TTIP, 

que se está a negociar polos Estados Unidos de América e a Unión Europea.

VICEPRESIDENCIA E 

CONSELLERÍA DE 

PRESIDENCIA, 

ADMINISTRACIÓNS 

PÚBLICAS E XUSTIZA

24869 PL - PLENO 09/09/2014

Sobre a demanda que debe realizar o Goberno galego ao Goberno central para a emisión 

pola Administración xeral do Estado dun informe único, no ámbito das súas competencias, 

para a súa incorporación polos concellos á tramitación dos instrumentos de planeamento 

urbanístico.

MEDIO AMBIENTE E 

ORDENACIÓN DO 

TERRITORIO

25164
4ª - Educación e 

Cultura
01/10/2014

Sobre as actuacións que debe levar a cabo a Xunta de Galicia na conmemoración do XXV 

aniversario da estrea das primeiras tres longametraxes de ficción en galego.

CULTURA, 

EDUCACIÓN E 

ORDENACIÓN 

UNIVERSITARIA

25461

6ª - Industria 

Enerxía Comercio 

e Turismo

16/09/2014
Sobre a demanda polo Goberno galego ao Goberno do Estado dunha xestión 

descentralizada de Navantia-Ferrol.

ECONOMÍA, EMPREGO 

E INDUSTRIA

25572 PL - PLENO 09/06/2015
Sobre o impulso pola Xunta de Galicia para estender os programas de mediación familiar 

intraxudicial.

VICEPRESIDENCIA E 

CONSELLERÍA DE 

PRESIDENCIA, 

ADMINISTRACIÓNS 

PÚBLICAS E XUSTIZA

25594

UE - Comisión 

permanente non 

lexislativa para 

Asuntos Europeos

21/10/2014
Sobre a actuación da Xunta de Galicia destinada a garantir unha correcta implementación 

dos programas operativos en Galicia.
FACENDA

25610
8ª - Pesca e 

Marisqueo
17/09/2014

Sobre o impulso pola Xunta de Galicia para asinar un convenio de colaboración co 

Instituto Social da Mariña para articular e autorizar a cesión dos datos persoais 

necesarios, así como o acceso aos sistemas informáticos necesarios para poder cumprir 

as funcións encomendadas ao Instituto Social da Mariña 

MAR

25627
4ª - Educación e 

Cultura
03/02/2015

Sobre o impulso pola Xunta de Galicia para o desenvolvemento de actuacións que 

contribúan ao recoñecemento da obra de Ramón Piñeiro.

CULTURA, 

EDUCACIÓN E 

ORDENACIÓN 

UNIVERSITARIA



25633
4ª - Educación e 

Cultura
14/11/2014

Sobre o impulso pola Xunta de Galicia para o desenvolvemento de actuacións que 

contribúan ao recoñecemento da obra de Ramón Cabanillas.

CULTURA, 

EDUCACIÓN E 

ORDENACIÓN 

UNIVERSITARIA

25935

7ª - Agricultura 

Alimentación 

Gandería e Montes

26/09/2014

Sobre as medidas que debe adoptar a Xunta de Galicia para modificar o Real decreto 

640/2006, do 26 de maio, en concreto no referido á prohibición en España da venda 

directa de aves de curral e lagomorfos sacrificados en explotación.

MEDIO RURAL

25981 PL - PLENO 28/10/2014
Sobre as medidas que debe adoptar a Xunta de Galicia para erradicar as 'cláusulas chan' 

dos contratos bancarios con particulares.

ECONOMÍA, EMPREGO 

E INDUSTRIA

26005
4ª - Educación e 

Cultura
03/02/2015

Sobre a actuación que debe realizar a Xunta de Galicia para impulsar a creación do 

Consorcio Interuniversitario.

CULTURA, 

EDUCACIÓN E 

ORDENACIÓN 

UNIVERSITARIA

26006
4ª - Educación e 

Cultura
01/10/2014

Sobre a actuación que debe realizar a Xunta de Galicia para impulsar os convenios 

interuniversitarios que posibiliten a mobilidade do seu persoal e profesorado.

CULTURA, 

EDUCACIÓN E 

ORDENACIÓN 

UNIVERSITARIA

26113
8ª - Pesca e 

Marisqueo
17/09/2014

Sobre a demanda polo Goberno galego ao Goberno central da modificación do Real 

decreto 568/2011, do 20 de abril, no relativo á obrigatoriedade de dispoñer dun botiquín a 

bordo para todas aquelas embarcacións que operen dentro das doce millas.

MAR

26173
4ª - Educación e 

Cultura
22/10/2014

Sobre a actuación que debe levar a cabo o Goberno galego co fin de dotar o alumnado 

das capacidades precisas para afrontar os retos da sociedade actual.

CULTURA, 

EDUCACIÓN E 

ORDENACIÓN 

UNIVERSITARIA

26174
4ª - Educación e 

Cultura
27/11/2014

Sobre a posta en marcha polo Goberno galego de medidas de fomento do voluntariado 

entre o alumnado de ESO.

CULTURA, 

EDUCACIÓN E 

ORDENACIÓN 

UNIVERSITARIA



26500 PL - PLENO 23/09/2014
Sobre o cumprimento polo Goberno galego das previsións da Lei 9/2011, do 9 de 

novembro, dos medios públicos de comunicación audiovisual de Galicia.

SECRETARÍA XERAL 

DE MEDIOS

26536 PL - PLENO 23/09/2014
Sobre a elaboración pola Xunta de Galicia dun plan estratéxico de acción voluntaria para 

o período 2015-2020 e os aspectos que debe recoller.
POLITICA SOCIAL

27037 PL - PLENO 11/11/2014
Sobre a actuación que debe levar a cabo o Goberno galego en relación co proceso de 

reforma do mapa de titulacións universitarias.

CULTURA, 

EDUCACIÓN E 

ORDENACIÓN 

UNIVERSITARIA

27302 PL - PLENO 11/11/2014

Sobre a demanda do Goberno galego á Administración Tributaria estatal relativa á 

consideración do pronunciamento do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia respecto dos 

pactos sucesorios de mellora e apartación no IRPF.

FACENDA

27587

7ª - Agricultura 

Alimentación 

Gandería e Montes

10/10/2014
Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego en relación coa situación 

do sector vitivinícola.
MEDIO RURAL

27673
8ª - Pesca e 

Marisqueo
14/10/2014

Sobre a adopción polo Goberno galego das medidas necesarias para afrontar a falta de 

actividade das embarcacións dedicadas ao xeito.
MAR

27734

1ª - Institucional de 

Administración 

Xeral Xustiza e 

Interior

05/11/2014

Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego para evitar as repercusións 

que está a ter nos clubs de fútbol de base, infantil e xuvenil, a aplicación da normativa 

vixente para a tramitación de licenzas federativas de xogadores de procedencia 

estranxeira.

SECRETARÍA XERAL 

PARA O DEPORTE

27871
8ª - Pesca e 

Marisqueo
22/10/2014

Sobre a actuación que debe levar a cabo o Goberno galego en relación coa continuidade 

da pesca do xeito e demais modalidades de pesca artesanal, a súa exclusión da proposta 

de prohibición das artes de pesca de enmalle de deriva a partir do 1 de xaneiro de 2015 e 

o impacto económico do peche da pesca 

MAR



28202
8ª - Pesca e 

Marisqueo
10/12/2014

Sobre a necesidade de elaborar un estudo socioeconómico que permita coñecer a 

importancia que ten para a frota galega, para as comunidades pesqueiras e para a 

industria da pesca, transformación e comercialización a captura da sardiña por parte da 

nosa frota.

MAR

28204
8ª - Pesca e 

Marisqueo
14/11/2014

Sobre as melloras que debe introducir a Xunta de Galicia no funcionamento dos Grupos 

de Acción Costeira.
MAR

28208
8ª - Pesca e 

Marisqueo
18/02/2015

Sobre as actuacións que debe realizar a Xunta de Galicia diante do Goberno central e da 

Unión Europea para que se adopten as medidas necesarias para loitar contra a pesca 

ilegal, en particular do peixe espada proveniente de Vietnam.

MAR

28211 PL - PLENO 28/10/2014

Sobre a necesidade de realizar unha campaña de promoción e posta en valor do mexillón 

de Galicia como produto de máxima calidade, prestixio gastronómico e nutricional e con 

totais garantías de salubridade.

MAR

28213 PL - PLENO 02/12/2014

Sobre a necesidade de que a Xunta de Galicia asuma como propia a proposta de plan de 

xestión plurianual da sardiña elaborada e aprobada polo Consello Galego de Pesca, de tal 

xeito que este sexa o documento de referencia para defendelo diante das comunidades 

autónomas e do Goberno central e no  no marco do proceso de negociación con Portugal 

e coa Comisión Europea.

MAR

28214
8ª - Pesca e 

Marisqueo
04/02/2015

Sobre a actuación que debe realizar a Xunta de Galicia diante da Comisión Europea para 

que, no marco do proceso de negociación do tratado comercial con Filipinas, se teñan en 

conta criterios en defensa dos intereses do sector pesqueiro e conserveiro galego e 

europeo e, moi en particular, o cumprimento polo polo país insular asiático dos requisitos 

para previr, desalentar e eliminar a pesca ilegal, non declarada e non regulamentada.

MAR

28474

3ª - Economía 

Facenda e 

Orzamentos

06/02/2015

Sobre as actuacións que debe levar a cabo a Xunta de Galicia en relación coa aplicación 

dos criterios fixados na Sentenza do Tribunal Supremo do 30 de maio de 2014 respecto 

do outorgamento da cualificación catastral de terreo urbano.

FACENDA

28477 PL - PLENO 25/11/2014
Sobre a actuación que debe levar a cabo o Goberno galego en relación coa taxación dos 

inmobles que está a realizar para os efectos tributarios.
FACENDA



28657

6ª - Industria 

Enerxía Comercio 

e Turismo

04/11/2014
Sobre o establecemento pola Xunta de Galicia dunha liña específica de apoio para a 

adaptación tecnolóxica e medioambiental dos talleres téxtiles da comarca de Ordes.

ECONOMÍA, EMPREGO 

E INDUSTRIA

29129

1ª - Institucional de 

Administración 

Xeral Xustiza e 

Interior

19/11/2014
Sobre a elaboración pola Xunta de Galicia do segundo Programa galego de muller e 

ciencia.

ECONOMÍA, EMPREGO 

E INDUSTRIA

29214 PL - PLENO 02/12/2014

Sobre o traspaso á Consellería de Economía e Industria dos parques empresariais de 

titularidade da Xunta de Galicia e de todas as parcelas dispoñibles, así como a 

presentación no Parlamento de Galicia dun plan para a xestión e dinamización do solo 

industrial existente no territorio galego.

INFRAESTRUCTURAS 

E VIVENDA

29248 PL - PLENO 25/11/2014

Sobre as actuacións que debe levar a cabo a Xunta de Galicia en relación coa xestión da 

Sociedade Galega de Medio Ambiente e o canon que cobra aos concellos polo tratamento 

do lixo.

MEDIO AMBIENTE E 

ORDENACIÓN DO 

TERRITORIO

29329

5ª - Sanidade 

Política Social e 

Emprego

20/11/2014

Sobre a publicación pola Xunta de Galicia, no perfil do contratante do Servizo Galego de 

Saúde, do contrato correspondente ao novo concerto formalizado con Povisa para a 

prestación de servizos sanitarios á poboación de referencia.

SANIDADE

29381 PL - PLENO 11/11/2014
Sobre a demanda polo Goberno galego a RTVE de reposición das emisións en onda curta 

de Radio Exterior de España.
MAR

29543 PL - PLENO 16/12/2014

Sobre a actuación que debe levar a cabo o Goberno galego para mellorar nas 

emerxencias a coordinación entre as entidades dependentes da Administración 

autonómica e local.

VICEPRESIDENCIA E 

CONSELLERÍA DE 

PRESIDENCIA, 

ADMINISTRACIÓNS 

PÚBLICAS E XUSTIZA

29544
8ª - Pesca e 

Marisqueo
28/11/2014

Sobre as demandas que debe realizar o Goberno galego diante do Ministerio de 

Agricultura, Alimentación e Medio Ambiente en relación coa decisión da Unión Europea de 

prohibir a práctica do corte de aletas de escualos en fresco, ou finning, e o seu impacto 

para a frota palangreira galega.

MAR



29643
4ª - Educación e 

Cultura
27/11/2014

Sobre a realización polo Goberno galego das actuacións necesarias para a posta a 

disposición da cidadanía dun servizo de libraría en liña coas publicacións institucionais da 

Xunta de Galicia nos diferentes ámbitos e soportes.

CULTURA, 

EDUCACIÓN E 

ORDENACIÓN 

UNIVERSITARIA

29709 PL - PLENO 25/11/2014

Sobre as actuacións que debe levar a cabo a Xunta de Galicia para o incremento das 

medidas contra a violencia de xénero en todos os ámbitos e, en concreto, no educativo e 

no das administracións.

SECRETARÍA XERAL 

DE IGUALDADE

29807

1ª - Institucional de 

Administración 

Xeral Xustiza e 

Interior

06/02/2015
Sobre a demanda polo Goberno galego ao Goberno central da construción dunha nova 

comisaría de policía na cidade de Monforte de Lemos.

VICEPRESIDENCIA E 

CONSELLERÍA DE 

PRESIDENCIA, 

ADMINISTRACIÓNS 

PÚBLICAS E XUSTIZA

29827 PL - PLENO 02/12/2014
Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego en relación coa artesanía 

de Galicia.

ECONOMÍA, EMPREGO 

E INDUSTRIA

30007

2ª - Ordenación 

Territorial Obras 

Públicas Medio 

Ambiente e 

Servizos

10/12/2014

Sobre a actuación que debe levar a cabo o Goberno galego en relación coa resolución 

pola que se autoriza o proxecto sectorial de incidencia supramunicipal correspondente á 

liña eléctrica de alta tensión entre O Irixo e Lalín.

MEDIO AMBIENTE E 

ORDENACIÓN DO 

TERRITORIO

30157 PL - PLENO 02/12/2014
Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego en relación coa 

organización da cobertura asistencial sanitaria en materia cardiolóxica.
SANIDADE

30285 PL - PLENO 16/12/2014

Sobre o impulso da Xunta de Galicia, ante a Administración competente, dun estudo das 

vías de recoñecemento e cualificación legal que inclúan, no ámbito laboral e da 

Seguridade Social, as singulares estruturas e funcións do deporte non profesional, 

especialmente no caso de figuras como adestradores, 

SECRETARÍA XERAL 

PARA O DEPORTE

30412 PL - PLENO 10/02/2015

Sobre as demandas que debe realizar o Goberno galego diante do Goberno central e 

Unión Europea en relación con terceiros países que non cumpran os requisitos 

establecidos no Regulamento europeo sobre pesca ilegal non declarada e non 

regulamentada, ou pesca INDNR.

MAR



30558 PL - PLENO 14/04/2015
Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego para a devolución dos 

impostos e taxas cobradas de xeito indebido aos mariñeiros galegos en Noruega.

VICEPRESIDENCIA E 

CONSELLERÍA DE 

PRESIDENCIA, 

ADMINISTRACIÓNS 

PÚBLICAS E XUSTIZA

30604 PL - PLENO 16/12/2014

Sobre a demanda que debe realizar o Goberno galego ao Ministerio de Defensa en 

relación coas condicións de uso do campamento militar de Santa Cruz de Parga, no 

concello de Guitiriz.

VICEPRESIDENCIA E 

CONSELLERÍA DE 

PRESIDENCIA, 

ADMINISTRACIÓNS 

PÚBLICAS E XUSTIZA

30885
4ª - Educación e 

Cultura
26/12/2014

Sobre o impulso polo Goberno galego da reformulación do contido do grao de mestre e do 

máster de Educación Secundaria ofertados no Sistema universitario de Galicia, así como 

a adaptación da aprendizaxe e os estudos dos futuros docentes ás novas necesidades 

formativas da sociedade galega.

CULTURA, 

EDUCACIÓN E 

ORDENACIÓN 

UNIVERSITARIA

31465

1ª - Institucional de 

Administración 

Xeral Xustiza e 

Interior

06/02/2015 Sobre a habilitación de salas infantís nas dependencias dos xulgados.

VICEPRESIDENCIA E 

CONSELLERÍA DE 

PRESIDENCIA, 

ADMINISTRACIÓNS 

PÚBLICAS E XUSTIZA

31498

7ª - Agricultura 

Alimentación 

Gandería e Montes

13/02/2015 Sobre a regulamentación das novas plantacións de eucaliptos en terreos forestais. MEDIO RURAL

31521

3ª - Economía 

Facenda e 

Orzamentos

12/05/2015
Sobre o impulso pola Xunta de Galicia da negociación coa Fegamp dun procedemento de 

convocatoria e xustificación de subvencións máis áxil, eficiente e rápido.

VICEPRESIDENCIA E 

CONSELLERÍA DE 

PRESIDENCIA, 

ADMINISTRACIÓNS 

PÚBLICAS E XUSTIZA

31685

5ª - Sanidade 

Política Social e 

Emprego

19/02/2015
Sobre a solicitude á Xunta de Galicia de manter aberta a residencia de tempo libre de 

Panxón.
POLITICA SOCIAL

31842

3ª - Economía 

Facenda e 

Orzamentos

06/02/2015

Sobre a posición do Parlamento de Galicia en relación coas reivindicacións dos 

traballadores da empresa Hewlet-Packard que lle están a prestar servizos a Abanca na 

Coruña, e a realización polo Goberno galego das actuacións precisas para garantirlles o 

mantemento dos seus postos de traballo así como as actuais 

ECONOMÍA, EMPREGO 

E INDUSTRIA



31940

5ª - Sanidade 

Política Social e 

Emprego

05/02/2015

Sobre a avaliación pola Xunta de Galicia de distintas fórmulas de financiamento para 

impulsar a posta en marcha do Centro de Alta Resolución de Lalín co fin de mellorar os 

equipamentos sanitarios.

SANIDADE

32068 PL - PLENO 09/02/2016
Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego en relación coa adherencia 

ao tratamento farmacolóxico en Galicia.
SANIDADE

32069 PL - PLENO 24/02/2015
Sobre a actuación que debe levar a cabo o Goberno galego en relación coa aprobación 

da oferta pública de emprego correspondente ao exercicio de 2015.
FACENDA

32076 PL - PLENO 10/02/2015

Sobre a realización polo Goberno galego das actuacións precisas para implantar de xeito 

progresivo un ensino plurilingüe nos centros educativos de Bacharelato, Formación 

Profesional e outras ensinanzas postobrigatorias.

CULTURA, 

EDUCACIÓN E 

ORDENACIÓN 

UNIVERSITARIA

32229 PL - PLENO 27/10/2015
Sobre a actuación que debe levar a cabo o Goberno galego para mellorar a cobertura 

poboacional da vacinación contra a gripe.
SANIDADE

32367
4ª - Educación e 

Cultura
04/09/2015

Sobre a actuación que debe levar a cabo o Goberno galego en relación coas probas de 

avaliación para terceiro e sexto de primaria previstas na Lei orgánica para a mellora da 

calidade educativa.

CULTURA, 

EDUCACIÓN E 

ORDENACIÓN 

UNIVERSITARIA

32368
4ª - Educación e 

Cultura
17/03/2015

Sobre a actuación que debe levar a cabo o Goberno galego en relación co Plan de 

financiamento do Sistema universitario de Galicia para o período 2016-2020 que se está a 

negociar coas universidades galegas.

CULTURA, 

EDUCACIÓN E 

ORDENACIÓN 

UNIVERSITARIA

32486 PL - PLENO 09/06/2015
Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego en relación co programa 

Conecta 72.
SANIDADE



32509 PL - PLENO 05/05/2015

Sobre a demanda polo Goberno galego ao Goberno central do estudo da posibilidade de 

acceso aos balnearios e centros españois de hidroterapia daqueles cidadáns dos países 

da Unión Europea que teñan incluídas as terapias hidrotermais na súa carteira de 

servizos.

SANIDADE

32510

1ª - Institucional de 

Administración 

Xeral Xustiza e 

Interior

26/03/2015

Sobre o impulso pola Xunta de Galicia, xunto coas organizacións profesionais, clústers ou 

asociacións empresariais que sectorialmente teñan intereses na eurorrexión Galicia-Norte 

de Portugal, de xornadas transfronteirizas temáticas de networking.

VICEPRESIDENCIA E 

CONSELLERÍA DE 

PRESIDENCIA, 

ADMINISTRACIÓNS 

PÚBLICAS E XUSTIZA

32520

1ª - Institucional de 

Administración 

Xeral Xustiza e 

Interior

30/04/2015
Sobre a actuación que debe levar a cabo o Goberno galego para a implantación paulatina 

de cámaras de seguridade nas sedes xudiciais de Galicia.

VICEPRESIDENCIA E 

CONSELLERÍA DE 

PRESIDENCIA, 

ADMINISTRACIÓNS 

PÚBLICAS E XUSTIZA

32524 PL - PLENO 24/03/2015
Sobre a realización polo Goberno galego das xestións necesarias para avanzar na 

implantación da presentación telemática das demandas e comunicacións xudiciais.

VICEPRESIDENCIA E 

CONSELLERÍA DE 

PRESIDENCIA, 

ADMINISTRACIÓNS 

PÚBLICAS E XUSTIZA

32525 PL - PLENO 26/05/2015
Sobre a adopción polo Goberno galego das medidas necesarias para a posta en práctica 

das guías previstas no Plan de mellora da contratación pública.

VICEPRESIDENCIA E 

CONSELLERÍA DE 

PRESIDENCIA, 

ADMINISTRACIÓNS 

PÚBLICAS E XUSTIZA

32559
8ª - Pesca e 

Marisqueo
03/03/2015

Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego en materia de igualdade de 

xénero no sector pesqueiro.
MAR

32561
8ª - Pesca e 

Marisqueo
17/06/2015

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

modernización e mellora da competitividade das pemes do sector conserveiro, así como o 

financiamento e a internacionalización da industria de transformación do peixe.

MAR

32563
8ª - Pesca e 

Marisqueo
22/04/2015

Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego en relación co fomento da 

iniciativa empresarial no sector pesqueiro e a mellora da comercialización dos produtos da 

pesca e da acuicultura, en particular, as novas exixencias en materia de etiquetaxe, 

calidade e trazabilidade.

MAR



32566 PL - PLENO 14/04/2015
Sobre as demandas que debe realizar o Goberno galego diante do Goberno central en 

relación coa creación dun rexistro nacional de posibilidades de pesca.
MAR

32617 PL - PLENO 05/05/2015
Sobre a demanda do Goberno galego ao Goberno central de transferencia a Galicia das 

competencias en materia de saúde penitenciaria para a súa asunción polo Sergas.

VICEPRESIDENCIA E 

CONSELLERÍA DE 

PRESIDENCIA, 

ADMINISTRACIÓNS 

PÚBLICAS E XUSTIZA

32679 PL - PLENO 05/05/2015

Sobre a actuación que debe levar a cabo o Goberno galego para posibilitar a mellora das 

competencias curriculares das persoas mozas a través de programas de educación non 

formal.

POLITICA SOCIAL

32700 PL - PLENO 24/03/2015
Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego en relación coa celebración 

do Día das Letras Galegas.

CULTURA, 

EDUCACIÓN E 

ORDENACIÓN 

UNIVERSITARIA

32783

3ª - Economía 

Facenda e 

Orzamentos

09/04/2015
Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego en relación co modelo de 

financiamento da Administración local de Galicia.

32790
8ª - Pesca e 

Marisqueo
03/03/2015

Sobre a demanda que debe realizar o Goberno galego ao Goberno central en relación coa 

exixencia aos mariñeiros galegos embarcados na frota de Noruega do requisito de 

residencia para a súa inclusión no sistema de seguridade social dese país.

VICEPRESIDENCIA E 

CONSELLERÍA DE 

PRESIDENCIA, 

ADMINISTRACIÓNS 

PÚBLICAS E XUSTIZA

32845

5ª - Sanidade 

Política Social e 

Emprego

19/02/2015
Sobre as presuntas irregularidades nas actividades da Unidade de Inspección e Control 

de Saúde de Vigo.
SANIDADE

32856

2ª - Ordenación 

Territorial Obras 

Públicas Medio 

Ambiente e 

Servizos

05/03/2015

Sobre o impulso pola Xunta de Galicia das modificacións lexislativas precisas co fin de 

facilitar a realización das obras necesarias para garantir a accesibilidade nos edificios de 

vivendas e, en particular, a instalación de ascensores.

INFRAESTRUCTURAS 

E VIVENDA



33035
4ª - Educación e 

Cultura
17/09/2015

Sobre a actuación que debe levar a cabo o Goberno galego para posibilitar a continuidade 

da formación socioeducativa e ocupacional do alumnado escolarizado no Centro de 

Educación Especial Infanta Elena, de Monforte de Lemos, unha vez superados os 21 

anos.

POLITICA SOCIAL

33216 PL - PLENO 24/02/2015
Sobre a actuación que debe levar a cabo o Goberno galego en relación coa rede de 

saneamento e os sistemas de depuración dos concellos que verten á ría de Pontevedra.

MEDIO AMBIENTE E 

ORDENACIÓN DO 

TERRITORIO

33217

5ª - Sanidade 

Política Social e 

Emprego

21/05/2015

Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego para garantir a 

continuidade do centro especial de emprego Aspanas Termal, de Ourense, e o 

mantemento dos postos de traballo das persoas con discapacidade intelectual.

33293 PL - PLENO 10/03/2015

Sobre a actuación que debe levar a cabo o Goberno galego en relación coa aplicación da 

redución por transmisión mortis causa da vivenda habitual, prevista no imposto sobre 

sucesións e doazóns.

FACENDA

33550

5ª - Sanidade 

Política Social e 

Emprego

21/05/2015

Sobre a habilitación polo Goberno galego das medidas necesarias para a supresión das 

barreiras arquitectónicas nas infraestruturas deportivas de titularidade pública antes do 

ano 2020, segundo o disposto na normativa vixente.

POLITICA SOCIAL

33915 PL - PLENO 10/03/2015
Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego en relación co acoso, 

abuso sexual e discriminación da muller no deporte e a promoción do deporte feminino.

SECRETARÍA XERAL 

PARA O DEPORTE

34028

2ª - Ordenación 

Territorial Obras 

Públicas Medio 

Ambiente e 

Servizos

09/04/2015
Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego en relación co Plan reitor 

de uso e xestión do Parque Natural das Fragas do Eume.

MEDIO AMBIENTE E 

ORDENACIÓN DO 

TERRITORIO

34143
8ª - Pesca e 

Marisqueo
07/04/2015

Sobre a análise pola Xunta de Galicia da situación do equinodermo de mar denominado 

Holothuria forskali e a posibilidade de expansión da súa explotación a outras áreas de 

Galicia.

MAR



34250
4ª - Educación e 

Cultura
04/09/2015

Sobre a incoación pola Xunta de Galicia do expediente para a declaración da ponte de 

Pontevea como ben de interese cultural.

CULTURA, 

EDUCACIÓN E 

ORDENACIÓN 

UNIVERSITARIA

34692

7ª - Agricultura 

Alimentación 

Gandería e Montes

27/03/2015

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

modificación fiscal da tributación das sociedades civís e as súas repercusións naquelas 

explotacións agrarias que percibiron axudas públicas que levan aparellado o compromiso 

de permanencia.

MEDIO RURAL

34749

6ª - Industria 

Enerxía Comercio 

e Turismo

01/04/2015

Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego en relación co contrato 

privado asinado pola Axencia de Turismo coa produtora do videoclip de Enrique Iglesias 

para a promoción do turismo de Galicia.

AXENCIA DE TURISMO 

DE GALICIA

34770

7ª - Agricultura 

Alimentación 

Gandería e Montes

27/03/2015

Sobre a demanda polo Goberno galego ao Goberno central da modificación do Real 

decreto 2822/1998, do 23 de decembro, polo que se aproba o Regulamento xeral de 

vehículos, introducindo unha excepción para os destinados ao transporte de madeira en 

rolo no referido ao peso e lonxitude máximos 

INFRAESTRUCTURAS 

E VIVENDA

34774 PL - PLENO 28/04/2015

Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego para posibilitar, desde o 

respecto á autonomía dos centros educativos, a progresiva implantación do xadrez con 

carácter transversal e específico nos currículos de educación primaria e ESO.

CULTURA, 

EDUCACIÓN E 

ORDENACIÓN 

UNIVERSITARIA

34781 PL - PLENO 14/04/2015
Sobre a posta en marcha polo Goberno galego dun plan de mercados excelentes que 

poña en valor e incentive as posibilidades dos mercados e prazas de abastos de Galicia.

ECONOMÍA, EMPREGO 

E INDUSTRIA

35078

1ª - Institucional de 

Administración 

Xeral Xustiza e 

Interior

25/09/2015
Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego para acadar a igualdade e 

corresponsabilidade nos centros de información ás mulleres.

SECRETARÍA XERAL 

DE IGUALDADE

35374 PL - PLENO 14/04/2015
Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego en relación coa 

dispensación da nova vacina contra a meninxite tipo B.
SANIDADE



35377 PL - PLENO 14/04/2015

Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego para o desenvolvemento da 

Lei 2/2014, do 14 de abril, pola igualdade de trato e a non discriminación de lesbianas, 

gays, transexuais, bisexuais e intersexuais de Galicia e, en particular, nos ámbitos 

educativo e sanitario.

35613 PL - PLENO 14/04/2015

Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego para garantir o mantemento 

dos postos de traballo e a continuidade da actividade empresarial na factoría Vestas 

Nacelles Spain, S.A., no concello de Viveiro.

ECONOMÍA, EMPREGO 

E INDUSTRIA

35719

5ª - Sanidade 

Política Social e 

Emprego

22/04/2015
Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego en relación coa atención da 

endiometriose.
SANIDADE

35765

7ª - Agricultura 

Alimentación 

Gandería e Montes

24/04/2015

Sobre as demandas que debe realizar o Goberno galego ao Goberno central para evitar o 

impacto nas explotacións agrarias e nos membros das súas unidades familiares da norma 

establecida no punto 4.1 do Manual de rendas e responsabilidades familiares, en relación 

coas rendas computables no caso dos 

ECONOMÍA, EMPREGO 

E INDUSTRIA

35864 PL - PLENO 28/04/2015

Sobre a posición do Parlamento de Galicia en relación co contido da Resolución do 

Parlamento Europeo, do 12 de marzo de 2015, referida á situación de Venezuela e o 

respecto dos dereitos humanos nese país.

VICEPRESIDENCIA E 

CONSELLERÍA DE 

PRESIDENCIA, 

ADMINISTRACIÓNS 

PÚBLICAS E XUSTIZA

35912

3ª - Economía 

Facenda e 

Orzamentos

30/06/2015

Sobre a realización polo Goberno galego das actuacións necesarias co fin de incluír, na 

información da execución orzamentaria que vén presentando no Parlamento de Galicia, 

os datos correspondentes a cada unha das entidades que conforman o sector público 

autonómico.

FACENDA

36023 PL - PLENO 28/04/2015
Sobre a declaración pola Xunta de Galicia do ano 2016 como Ano das Irmandades da 

Fala, e o establecemento dun programa de actividades para divulgar o seu labor.

CULTURA, 

EDUCACIÓN E 

ORDENACIÓN 

UNIVERSITARIA

36043

2ª - Ordenación 

Territorial Obras 

Públicas Medio 

Ambiente e 

Servizos

03/06/2016

Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego para evitar as inundacións 

padecidas no lugar do Quinteiro, na parroquia de Bamio, no concello de Vilagarcía de 

Arousa, como consecuencia das obras do eixe atlántico.



36142

UE - Comisión 

permanente non 

lexislativa para 

Asuntos Europeos

11/06/2015

Sobre a posición do Parlamento de Galicia e as demandas que debe realizar o Goberno 

galego ao Goberno central en relación coa negociación entre os EE. UU. e a Unión 

Europea do Acordo transatlántico para o comercio e o investimento, ou TTIP.

VICEPRESIDENCIA E 

CONSELLERÍA DE 

PRESIDENCIA, 

ADMINISTRACIÓNS 

PÚBLICAS E XUSTIZA

36178

2ª - Ordenación 

Territorial Obras 

Públicas Medio 

Ambiente e 

Servizos

26/06/2015
Sobre a sentenza do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia pola que se ordena o 

derrubamento do pavillón polideportivo do concello de Melón.

INFRAESTRUCTURAS 

E VIVENDA

36232

3ª - Economía 

Facenda e 

Orzamentos

12/05/2015
Sobre a demanda que debe realizar o Goberno galego ao Goberno central en relación coa 

figura xurídica e os privilexios fiscais das entidades de tenza de valores estranxeiros.
FACENDA

36408

3ª - Economía 

Facenda e 

Orzamentos

12/05/2015
Sobre as actuacións que debe levar a cabo Goberno galego en relación co impacto dos 

salarios e a deterioración das condicións laborais na recuperación económica.

ECONOMÍA, EMPREGO 

E INDUSTRIA

36411 PL - PLENO 26/05/2015

Sobre a adopción por parte do Goberno galego das medidas necesarias para afondar na 

implantación de programas educativos, metodoloxías e materias que promovan a mellora 

nas destrezas en expresión oral do alumnado galego de ESO e bacharelato.

CULTURA, 

EDUCACIÓN E 

ORDENACIÓN 

UNIVERSITARIA

36647
8ª - Pesca e 

Marisqueo
05/06/2015

Sobre a demanda que debe realizar o Goberno galego ao Goberno central en relación coa 

obriga de dispoñer dun botiquin tipo C a bordo das embarcacións que teñen a súa 

actividade no interior das rías galegas.

MAR

36850 PL - PLENO 26/05/2015

Sobre a realización de xestións polo Goberno galego ante o Goberno central para a 

interposición dunha demanda ante o Tribunal Europeo de Dereitos Humanos contra 

Noruega por discriminar e non lles recoñecer aos mariñeiros galegos os anos traballados 

en barcos daquel país.

MAR

36883 PL - PLENO 27/10/2015
Sobre a actuación que debe levar a cabo o Goberno galego para garantirlles a todas as 

mulleres a posibilidade de acceso ás técnicas de reprodución asistida no Sergas.
SANIDADE



37068

1ª - Institucional de 

Administración 

Xeral Xustiza e 

Interior

11/09/2015

Sobre a constitución por parte do Goberno galego dunha comisión de negociación para a 

elaboración e aprobación, antes do remate do ano 2015, do regulamento do bombeiro 

profesional previsto na Lei de emerxencias de Galicia.

37248

6ª - Industria 

Enerxía Comercio 

e Turismo

21/10/2015

Sobre a realización polo Goberno galego das actuacións necesarias para garantir o 

mantemento dos postos de traballo e a continuidade da actividade da empresa Área 

Mineira do Atlántico, antiga Ecesa, de Burela.

ECONOMÍA, EMPREGO 

E INDUSTRIA

37345

7ª - Agricultura 

Alimentación 

Gandería e Montes

12/06/2015

Sobre a actuación que debe levar a cabo o Goberno galego para a posta en marcha dun 

sistema de etiquetaxe que reflicta o país de orixe do leite de consumo e mais o usado 

como ingrediente en produtos lácteos.

MEDIO RURAL

37354
4ª - Educación e 

Cultura
16/06/2015

Sobre a actuación que debe levar a cabo o Goberno galego en relación co impacto, no 

ensino da lingua galega no Bierzo, da Orde pola que se establece o currículo e se regula 

a implantación, a avaliación e o desenvolvemento do bacharelato na Comunidade 

Autónoma de Castela e León.

CULTURA, 

EDUCACIÓN E 

ORDENACIÓN 

UNIVERSITARIA

37359

5ª - Sanidade 

Política Social e 

Emprego

11/02/2016
Sobre a actuación que debe levar a cabo polo Goberno galego para a construción dun 

novo centro de saúde no concello de Narón.
SANIDADE

37693
4ª - Educación e 

Cultura
04/09/2015

Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego en relación co impulso da 

declaración da igrexa da Cruz do Incio como ben de interese cultural.

CULTURA, 

EDUCACIÓN E 

ORDENACIÓN 

UNIVERSITARIA

37885 PL - PLENO 22/06/2015
Sobre a realización pola Xunta de Galicia do desenvolvemento normativo do Decreto 

183/2013, do 5 de decembro, polo que se crea a Rede galega de atención temperá.
POLITICA SOCIAL

38215

1ª - Institucional de 

Administración 

Xeral Xustiza e 

Interior

09/10/2015

Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego para facilitar e promover a 

participación de todas as persoas galegas e españolas residentes no exterior en todos os 

procesos electorais que se leven a cabo en España.

VICEPRESIDENCIA E 

CONSELLERÍA DE 

PRESIDENCIA, 

ADMINISTRACIÓNS 

PÚBLICAS E XUSTIZA



38221
8ª - Pesca e 

Marisqueo
09/09/2015

Sobre a posición do Parlamento de Galicia en relación coas iniciativas dirixidas a 

aumentar as posibilidades pesqueiras para a frota galega no ano 2016, en coherencia coa 

mellora da situación dos recursos, e a actuación que debe levar a cabo a Xunta de Galicia 

ao respecto.

MAR

38251
8ª - Pesca e 

Marisqueo
20/01/2016

Sobre a realización de xestións polo Goberno galego ante o Goberno central para a 

interposición dunha demanda ante o Tribunal Europeo de Dereitos Humanos contra 

Noruega por discriminar e non lles recoñecer aos mariñeiros galegos os anos traballados 

en barcos daquel país.

38631
4ª - Educación e 

Cultura
22/10/2015

Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego co fin de evitar situacións 

de acoso ou mal uso das redes sociais por parte do alumnado galego e minimizar aquelas 

negativas da súa imaxe nos medios audiovisuais e na internet.

CULTURA, 

EDUCACIÓN E 

ORDENACIÓN 

UNIVERSITARIA

38749

7ª - Agricultura 

Alimentación 

Gandería e Montes

15/01/2016 Sobre o impulso por parte da Xunta de Galicia ás iniciativas de certificación forestal. MEDIO RURAL

38751

7ª - Agricultura 

Alimentación 

Gandería e Montes

09/10/2015

Sobre as iniciativas da Xunta de Galicia destinadas á inclusión de ferramentas de 

discriminación positiva nas axudas e subvencións destinadas á planificación sustentable 

no ámbito forestal.

MEDIO RURAL

38753

7ª - Agricultura 

Alimentación 

Gandería e Montes

11/09/2015

Sobre o impulso por parte da Xunta de Galicia da elaboración dun plan de estudo 

destinado a favorecer a competitividade e o aproveitamento da madeira nos montes 

galegos.

MEDIO RURAL

38822

7ª - Agricultura 

Alimentación 

Gandería e Montes

25/09/2015
Sobre a posta en marcha, por parte da Xunta de Galicia, dun plan de fomento da 

horticultura, fruticultura e agricultura ecolóxica.
MEDIO RURAL

38985

1ª - Institucional de 

Administración 

Xeral Xustiza e 

Interior

30/10/2015
Sobre as actuacións que debe levar a cabo a Xunta de Galicia co fin de deseñar novos 

mecanismos de financiamento dos concellos da Comunidade Autónoma.

VICEPRESIDENCIA E 

CONSELLERÍA DE 

PRESIDENCIA, 

ADMINISTRACIÓNS 

PÚBLICAS E XUSTIZA



39004 PL - PLENO 15/09/2015
Sobre as actuacións que debe levar a cabo a Xunta de Galicia co fin de mellorarlle a 

atención educativa ao alumnado con trastorno do espectro autista (TEA).

CULTURA, 

EDUCACIÓN E 

ORDENACIÓN 

UNIVERSITARIA

39385 PL - PLENO 12/04/2016
Sobre as actuacions que debe levar a cabo a Xunta de Galicia en relación co Programa 

Galego de Detección Precoz do Carcinoma Colorrectal.

39387 PL - PLENO 24/11/2015
Sobre as actuacions que debe levar a cabo a Xunta de Galicia en relación co proxecto de 

ampliación do Hospital da Costa, contempladas no seu plan director.
SANIDADE

39404 PL - PLENO 15/09/2015

Sobre as actuacións que debe levar a cabo a Xunta de Galicia en colaboración co sector 

naval galego para impulsar a entrada do sector da fabricación de componentes da eólica 

mariña.

ECONOMÍA, EMPREGO 

E INDUSTRIA

39422

6ª - Industria 

Enerxía Comercio 

e Turismo

24/09/2015 Sobre as medidas necesarias para a mellora da eficiencia nerxética no sector público.
ECONOMÍA, EMPREGO 

E INDUSTRIA

39451 PL - PLENO 27/10/2015
Sobre o inicio dunha campaña de concienciación contra a violencia de xénero dirixida ao 

medio rural.

SECRETARÍA XERAL 

DE IGUALDADE

39501
4ª - Educación e 

Cultura
12/11/2015

Sobre as principais iniciativas culturais que se realicen para a conmemoración do 150 

aniversario do nacemento de Ramón María del Valle-Inclán.

CULTURA, 

EDUCACIÓN E 

ORDENACIÓN 

UNIVERSITARIA

39504
4ª - Educación e 

Cultura
27/11/2015

Sobre a celebración do vindeiro Día da Edición en Galicia, promoción das actuacións e 

recoñecemento social do destacado profesional da edición Ánxel Casal Gosende.

CULTURA, 

EDUCACIÓN E 

ORDENACIÓN 

UNIVERSITARIA



39507 PL - PLENO 10/11/2015 Sobre a apertura dunha biblioteca pública do Estado na cidade de Vigo.

CULTURA, 

EDUCACIÓN E 

ORDENACIÓN 

UNIVERSITARIA

39524 PL - PLENO 29/09/2015
Sobre a pesca de bocarte na zona CIEM IXa, aprobada pola Comisión Sectorial do Cerco 

do Consello Galego de Pesca.
MAR

39526 PL - PLENO 26/01/2016
Sobre a entrada en vigor do Plan nacional para a abordaxe da hepatite C no Sistema 

Nacional de Saúde e a súa aplicación no ámbito dos centros penitenciarios en Galicia.
SANIDADE

39553 PL - PLENO 01/12/2015

Sobre as actuacións que debe realizar a Xunta de Galicia para que a Semana Santa 

ferrolá continúe sendo un motor da promoción turística de Ferrolterra, e de toda Galicia, 

como expresión da cultura popular, das crenzas relixiosas e das tradicións propias de 

Ferrol.

AXENCIA DE TURISMO 

DE GALICIA

39555

6ª - Industria 

Enerxía Comercio 

e Turismo

21/10/2015

Sobre as actuacións que debe realizar a Xunta de Galicia para que a Semana Santa 

ferrolá continúe sendo un motor da promoción turística de Ferrolterra, e de toda Galicia, 

como expresión da cultura popular, das crenzas relixiosas e das tradicións propias de 

Ferrol.

AXENCIA DE TURISMO 

DE GALICIA

39686 PL - PLENO 15/09/2015

Sobre a actuación que debe realizar a Xunta de Galicia ante o Goberno de España para 

que solicite ao Consello de Europa que no acordo acadado en relación coas tarifas das 

empresas de telecomunicación se inclúa a anulación de forma sistemática do cobramento 

do roaming aos cidadáns empadroados nas 

39876 PL - PLENO 24/11/2015

Sobre a regulación pola Xunta de Galicia da formación en igualdade, así como en 

prevención e loita contra a violencia de xénero, do persoal ao servizo da Administración 

autonómica.

SECRETARÍA XERAL 

DE IGUALDADE

40338 PL - PLENO 10/11/2015

Sobre a elaboración por parte do Goberno galego dun novo decreto polo que se 

establezan os requisitos e o procedemento para o recoñecemento, modificación e 

condicións de funcionamento dos centros de información ás mulleres.

SECRETARÍA XERAL 

DE IGUALDADE



40359
8ª - Pesca e 

Marisqueo
03/02/2016

Sobre a adopción de medidas por parte do Goberno galego respecto do último informe do 

Consello Interterritorial para a Explotación dos Mares, o futuro acordo con Portugal e os 

paros subvencionados para enfrontar a situación actual da pesca da sardiña pola frota do 

cerco.

MAR

40391 PL - PLENO 27/10/2015
Sobre a reanudación por parte da Xunta de Galicia das negociacións co Concello de Vigo 

para incluír o transporte urbano Vitrasa nos servizos do Plan de transporte metropolitano.

MEDIO AMBIENTE 

TERRITORIO E 

INFRAESTRUTURAS

40465 PL - PLENO 07/06/2016
Sobre a posta en servizo por parte da Xunta de Galicia do novo acceso ao porto de Burela 

no ano 2016.

MEDIO AMBIENTE 

TERRITORIO E 

INFRAESTRUTURAS

40644

7ª - Agricultura 

Alimentación 

Gandería e Montes

09/10/2015
Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego para evitar a proliferación 

en Galicia da avespa asiática e a súa afectación ao sector apícola.

DO MEDIO RURAL E 

DO MAR

40843 PL - PLENO 29/03/2016

Sobre a actuación que debe levar a cabo o Goberno galego co fin de incrementar o 

número de persoas refuxiadas acollidas en Galicia e a presentación no Parlamento de 

Galicia dun plan de acollemento.

TRABALLO E 

BENESTAR

40860
4ª - Educación e 

Cultura
27/11/2015

Sobre a prohibición pola Xunta de Galicia de calquera intervención que poida alterar o 

carácter arquitectónico e paisaxístico da contorna delimitada do mosteiro de Santa María 

de Melón, declarado 'ben de interese cultural'.

MEDIO AMBIENTE 

TERRITORIO E 

INFRAESTRUTURAS

41033

5ª - Sanidade 

Política Social e 

Emprego

06/05/2016

Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego en relación coa aplicación 

do Plan nacional para a abordaxe da hepatite C no Sistema nacional de saúde nos 

centros penitenciarios de Galicia.

SANIDADE

41035

2ª - Ordenación 

Territorial Obras 

Públicas Medio 

Ambiente e 

Servizos

06/10/2015

Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego en relación coa xestión, a 

explotación, o mantemento e a conservación da estación depuradora de augas residuais e 

instalacións complementarias de cabo Prioriño.

MEDIO AMBIENTE 

TERRITORIO E 

INFRAESTRUTURAS



41036 PL - PLENO 29/09/2015

Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego en relación coa xestión, a 

explotación, o mantemento e a conservación da estación depuradora de augas residuais e 

instalacións complementarias de cabo Prioriño.

MEDIO AMBIENTE 

TERRITORIO E 

INFRAESTRUTURAS

41317
8ª - Pesca e 

Marisqueo
07/10/2015

Sobre a actuación que debe levar a cabo a Xunta de Galicia para preservar como reserva 

pesqueira os fondos mariños onde se pesca o fletán e a prohibición das prospeccións de 

hidrocarburos neles.

DO MEDIO RURAL E 

DO MAR

41619

2ª - Ordenación 

Territorial Obras 

Públicas Medio 

Ambiente e 

Servizos

04/02/2016

Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego en relación cos problemas 

de mantemento e deficiente sinalización que presenta a estrada N-550, que une A Coruña 

con Tui.

INFRAESTRUCTURAS 

E VIVENDA

41622

7ª - Agricultura 

Alimentación 

Gandería e Montes

09/10/2015
Sobre as medidas estacionais que debe implementar o Goberno galego para controlar a 

poboación da avespa asiática ou velutina.
MEDIO RURAL

41848

7ª - Agricultura 

Alimentación 

Gandería e Montes

18/12/2015
Sobre a profesionalización do dispositivo de loita contra os incendios forestais, a través da 

creación da categoría profesional de bombeiro forestal.

DO MEDIO RURAL E 

DO MAR

41917

3ª - Economía 

Facenda e 

Orzamentos

07/10/2015
Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego en relación co investimento 

das entidades de capital de risco en Galicia.

ECONOMÍA E 

INDUSTRIA

42000

1ª - Institucional de 

Administración 

Xeral Xustiza e 

Interior

20/11/2015

Sobre a actuación que debe levar a cabo a Xunta de Galicia, xunto coas deputacións 

provinciais galegas, para paliar os problemas derivados das ausencias e vacantes nos 

postos de secretaría e de intervención municipais de habilitación nacional.

VICEPRESIDENCIA E 

CONSELLERÍA DE 

PRESIDENCIA, 

ADMINISTRACIÓNS 

PÚBLICAS E XUSTIZA

42009

1ª - Institucional de 

Administración 

Xeral Xustiza e 

Interior

28/01/2016
Sobre as actuacións que debe levar a cabo a Xunta de Galicia en relación coa xestión da 

illa de San Simón como centro de recuperación da memoria histórica.

CULTURA, 

EDUCACIÓN E 

ORDENACIÓN 

UNIVERSITARIA



42101
8ª - Pesca e 

Marisqueo
18/11/2015

Sobre o impulso polo Goberno galego ante a Unión Europea dunha modificación 

normativa para facilitarlles aos consumidores toda a información referida aos produtos 

pesqueiros e marisqueiros que consomen e na que se especifique claramente Galicia 

como lugar de orixe.

MAR

42199
8ª - Pesca e 

Marisqueo
03/11/2015

Sobre a adopción de medidas polo Goberno galego para a posta en práctica das 

conclusións da I Xornada Técnica de Reflexións sobre Pesca Artesanal, organizada pola 

Federación de Confrarías de Lugo.

MAR

42428

5ª - Sanidade 

Política Social e 

Emprego

21/01/2016
Sobre a posta en marcha por parte do Goberno galego das actuacións acordadas en sede 

parlamentaria o 22 de abril de 2015 en relación coa endometriose.
SANIDADE

42462

6ª - Industria 

Enerxía Comercio 

e Turismo

21/01/2016

Sobre a execución por parte do Goberno galego das obras necesarias para o arranxo dos 

danos estruturais e as deficiencias existentes no Centro de Saúde de Oza dos Ríos, así 

como a ampliación dos días e horas das consultas de pediatría e de matrona do centro.

SANIDADE

42557

2ª - Ordenación 

Territorial Obras 

Públicas Medio 

Ambiente e 

Servizos

04/02/2016
Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego en relación coa 

sinistralidade rexistrada na estrada PO-531, ao seu paso por Curro.

INFRAESTRUCTURAS 

E VIVENDA

42599

2ª - Ordenación 

Territorial Obras 

Públicas Medio 

Ambiente e 

Servizos

04/02/2016

Sobre o desenvolvemento por parte do Goberno galego dun programa de actuacións 

progresivas de reforzo do firme das estradas de titularidade autonómica da provincia de 

Lugo.

INFRAESTRUCTURAS 

E VIVENDA

42600
4ª - Educación e 

Cultura
12/11/2015

Sobre o cumprimento por parte do Goberno galego do acordo parlamentario relativo á 

obra pictórica de Urbano Lugrís, e singularmente ao mural situado no local dunha 

cafetaría da cidade da Coruña, así como a súa declaración como 'ben de interese 

cultural'.

CULTURA, 

EDUCACIÓN E 

ORDENACIÓN 

UNIVERSITARIA

43045 PL - PLENO 01/12/2015
Sobre a realización polo Goberno galego das xestións necesarias para a creación, 

promoción e divulgación do produto turístico Turismo de saúde.

AXENCIA DE TURISMO 

DE GALICIA



43159

6ª - Industria 

Enerxía Comercio 

e Turismo

22/01/2016
Sobre as demandas que debe realizar o Goberno galego ao Goberno central en relación 

coas cláusulas chan incorporadas a contratos de préstamos con garantía hipotecaria.

ECONOMÍA, EMPREGO 

E INDUSTRIA

43193 PL - PLENO 26/01/2016
Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego en materia de igualdade e 

violencia de xénero e as demandas que debe realizar ao Goberno central ao respecto.

VICEPRESIDENCIA E 

CONSELLERÍA DE 

PRESIDENCIA, 

ADMINISTRACIÓNS 

PÚBLICAS E XUSTIZA

43294 PL - PLENO 01/12/2015

Sobre a posición do Parlamento de Galicia, as actuacións que debe levar a cabo o 

Goberno galego e as demandas que debe realizar ao Goberno central en relación coas 

persoas afectadas pola talidomida.

SANIDADE

43433
4ª - Educación e 

Cultura
19/01/2016

Sobre o inicio polo Goberno galego, antes do remate do ano 2016, das obras 

comprometidas de ampliación da biblioteca do Instituto de Ensinanza Secundaria de 

Cacheiras.

CULTURA, 

EDUCACIÓN E 

ORDENACIÓN 

UNIVERSITARIA

43789

3ª - Economía 

Facenda e 

Orzamentos

20/01/2016

Sobre a actuación que debe levar a cabo o Goberno galego en relación coa situación dos 

pequenos aforradores afectados pola comercialización dos bonos subordinados 

convertibles do Banco Popular.

FACENDA

43803
8ª - Pesca e 

Marisqueo
20/01/2016

Sobre as demandas que debe realizar o Goberno galego ao Goberno central e ás 

institucións comunitarias en relación coas deficiencias detectadas no cumprimento da 

normativa sobre pesca ilegal, non declarada e non regulamentada, por parte das Comoras 

e Taiwán.

MAR

43805
8ª - Pesca e 

Marisqueo
16/12/2015

Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego para garantir a 

supervivencia da actividade e o mantemento do emprego da frota do cerco.
MAR

43984

6ª - Industria 

Enerxía Comercio 

e Turismo

15/12/2015

Sobre a posición do Parlamento de Galicia respecto das medidas establecidas no 

Proxecto de lei de medidas fiscais e administrativas en relación coa realización da 

facturación eléctrica polo comercializador de referencia.

ECONOMÍA, EMPREGO 

E INDUSTRIA



44000

6ª - Industria 

Enerxía Comercio 

e Turismo

25/02/2016

Sobre a actuación que debe levar a cabo o Goberno galego e a demanda que debe 

realizar ao Goberno central en relación co acceso gratuíto a Internet nos servizos 

ferroviarios de Galicia, así como nos medios de transporte público.

AXENCIA PARA A 

MODERNIZACIÓN 

TECNOLÓXICA DE 

GALICIA

44163

7ª - Agricultura 

Alimentación 

Gandería e Montes

18/12/2015
Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego en relación coa crise que 

está a atravesar o sector cunicultor.
MEDIO RURAL

44169

2ª - Ordenación 

Territorial Obras 

Públicas Medio 

Ambiente e 

Servizos

03/12/2015

Sobre o establecemento pola Xunta de Galicia, en coordinación co Consello Xeral do 

Poder Xudicial e a Federación Galega de Municipios e Provincias, duns mecanismos que 

posibiliten a existencia de estatísticas reais e desagregadas dos desafiuzamentos de 

vivenda habitual.

INFRAESTRUCTURAS 

E VIVENDA

44189

2ª - Ordenación 

Territorial Obras 

Públicas Medio 

Ambiente e 

Servizos

07/03/2016
Sobre a actuación que debe levar a cabo o Goberno galego en relación coas axudas 

destinadas ás persoas afectadas por procesos de desafiuzamento.

INFRAESTRUCTURAS 

E VIVENDA

44300 PL - PLENO 26/01/2016
Sobre a actuación que debe levar a cabo o Goberno galego co fin de mellorar a 

investigación e a innovación no sector naval.

ECONOMÍA, EMPREGO 

E INDUSTRIA

44372 PL - PLENO 09/02/2016
Sobre a posta en marcha polo Goberno galego dun programa de mercados no Camiño de 

Santiago.

ECONOMÍA, EMPREGO 

E INDUSTRIA

44908

2ª - Ordenación 

Territorial Obras 

Públicas Medio 

Ambiente e 

Servizos

03/05/2016

Sobre a demanda polo Goberno galego ao Ministerio de Fomento da dotación do polígono 

industrial do Reboredo, en Monforte de Lemos, dun acceso para a súa comunicación coa 

estrada N-120.

INFRAESTRUCTURAS 

E VIVENDA

44931 PL - PLENO 23/02/2016
Sobre as demandas que debe realizar o Goberno galego ao Goberno central en relación 

co IVE que se está a aplicar aos produtos de hixiene íntima feminina.
FACENDA



44975
4ª - Educación e 

Cultura
05/02/2016

Sobre a actuación que debe levar a cabo o Goberno galego en relación coa 

conmemoración en 2016 do IV Centenario do pasamento de Miguel de Cervantes, así 

como de D. Pedro Fernández de Castro, VII Conde de Lemos.

CULTURA, 

EDUCACIÓN E 

ORDENACIÓN 

UNIVERSITARIA

45004 PL - PLENO 23/02/2016
Sobre a actuación que debe levar a cabo o Goberno galego en relación cos trámites para 

a inclusión do Códice Calixtino no rexistro de Memoria del Mundo"da Unesco.

CULTURA, 

EDUCACIÓN E 

ORDENACIÓN 

UNIVERSITARIA

45167 PL - PLENO 26/01/2016
Sobre as medidas que debe adoptar a Xunta de Galicia para potenciar a competencia 

lectora a través da rede de bibliotecas.

CULTURA, 

EDUCACIÓN E 

ORDENACIÓN 

UNIVERSITARIA

45467

5ª - Sanidade 

Política Social e 

Emprego

11/02/2016

Sobre as actuacións que debe levar a cabo a Xunta de Galicia en relación coa situación e 

funcionamento das mesas locais de coordinación interinstitucional contra a violencia de 

xénero.

SECRETARÍA XERAL 

DE IGUALDADE

45615 PL - PLENO 09/02/2016

Sobre a demanda polo Goberno galego ao Goberno central da realización das 

modificacións normativas necesarias para permitir a compatibilidade da percepción das 

pensións coas derivadas dos dereitos de autor.

ECONOMÍA, EMPREGO 

E INDUSTRIA

45704
8ª - Pesca e 

Marisqueo
08/03/2016

Sobre a negociación do Goberno galego co Goberno central da transferencia a Galicia 

das competencias en materia de investigación oceanográfica, así como a solicitude de 

traspaso dos centros do Instituto Español de Oceanografía de Vigo e da Coruña e do 

Instituto de Investigacións Mariñas de Vigo

MAR

45789

UE - Comisión 

permanente non 

lexislativa para 

Asuntos Europeos

17/02/2016
Sobre a demanda polo Goberno galego ao Goberno central e á Unión Europea de 

medidas para compensar a aplicación da normativa de descartes pesqueiros.
MAR

45864
8ª - Pesca e 

Marisqueo
16/02/2016

Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego para a prevención e 

redución da afectación do parasito Martaeilia cochillia ás rías galegas.
MAR



45993

3ª - Economía 

Facenda e 

Orzamentos

18/02/2016

Sobre o cumprimento pola Xunta de Galicia do acordo parlamentario referido ás entidades 

financeiras que persisten no uso das denominadas cláusulas chan dos contratos 

bancarios con particulares.

ECONOMÍA, EMPREGO 

E INDUSTRIA

46031

1ª - Institucional de 

Administración 

Xeral Xustiza e 

Interior

26/02/2016

Sobre as xestións que debe realizar o Goberno galego diante dos concellos de Guitiriz e 

da Fonsagrada en relación co mantemento do mesmo cadro de persoal e a reposición nos 

seus postos de traballo aos traballadores despedidos do Grupo de emerxencias 

supramunicipais.

VICEPRESIDENCIA E 

CONSELLERÍA DE 

PRESIDENCIA, 

ADMINISTRACIÓNS 

PÚBLICAS E XUSTIZA

46042 PL - PLENO 28/06/2016 Sobre redución do tipo impositivo do IVE dos cueiros.

46274
8ª - Pesca e 

Marisqueo
05/04/2016

Sobre o impulso polo Goberno galego das xestións necesarias para o outorgamento do 

máximo recoñecemento institucional ao persoal do Servizo de Gardacostas de Galicia, 

tanto a título individual coma colectivo.

MAR

46278
8ª - Pesca e 

Marisqueo
08/03/2016

Sobre a actuación que debe levar a cabo o Goberno galego en relación co traballo de 

I+D+i que se vén desenvolvendo cara a acadar semente de bivalvos resistentes a pragas, 

parasitos e predadores e garantir a súa dispoñibilidade.

MAR

46281
8ª - Pesca e 

Marisqueo
22/03/2016

Sobre a potenciación e ampliación polo Goberno galego da presenza das empresas e 

representantes do sector marítimo-pesqueiro de Galicia nas feiras e mercados 

internacionais de maior prestixio.

MAR

46286 PL - PLENO 29/03/2016

Sobre as demandas que debe realizar o Goberno galego ao Goberno central para a 

mellora do sistema de cotización e protección sociolaboral das persoas que traballan no 

mar.

MAR

46288 PL - PLENO 24/05/2016

Sobre o desenvolvemento pola Xunta de Galicia do plan de apoio á pesca artesanal 

anunciado pola Consellería do Mar e dirixido a mellorar a súa competitividade, así como 

as condicións de traballo dos seus profesionais.

MAR



46289 PL - PLENO 26/04/2016

Sobre o desenvolvemento pola Xunta de Galicia do novo plan estratéxico deseñado para 

o sector da conserva para consolidar a posición de liderado de Galicia no mercado, sen 

perder a implicación social e laboral desa actividade.

MAR

46355 PL - PLENO 23/02/2016

Sobre a licitación polo Goberno galego das obras da reforma da estrada PO-531, no 

tramo Pontevedra-Curro, e a priorización dos puntos máis necesarios para a mellora da 

seguridade viaria.

INFRAESTRUCTURAS 

E VIVENDA

46405
4ª - Educación e 

Cultura
09/03/2016

Sobre a actuación que debe levar a cabo o Goberno galego para facilitar a continuación 

da actividade sen ánimo de lucro do Ateneo de Ourense.

CULTURA, 

EDUCACIÓN E 

ORDENACIÓN 

UNIVERSITARIA

46407

2ª - Ordenación 

Territorial Obras 

Públicas Medio 

Ambiente e 

Servizos

04/03/2016

Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego en relación coa solicitude 

de autorización das obras de construción dunha represa no río Umia, no lugar de Atranco, 

na parroquia de Cabanelas, no concello pontevedrés de Ribadumia, para a captación de 

auga para a illa da Toxa.

MEDIO AMBIENTE E 

ORDENACIÓN DO 

TERRITORIO

46429

3ª - Economía 

Facenda e 

Orzamentos

18/02/2016

Sobre a adopción polo Goberno galego das medidas necesarias para evitar a segregación 

das actividades de produción de enerxía eléctrica e ferroaliaxes pola empresa 

Ferroatlántica, así como o cumprimento dos seus compromisos para garantir o 

mantemento da actividade produtiva e dos postos de traballo na 

ECONOMÍA, EMPREGO 

E INDUSTRIA

46457

3ª - Economía 

Facenda e 

Orzamentos

18/02/2016
Sobre o cumprimento pola Xunta de Galicia do acordo parlamentario referido á demanda 

da reforma do actual modelo de financiamento local.
FACENDA

46504 PL - PLENO 23/02/2016

Sobre a realización polo Goberno galego das xestións necesarias ante o Goberno central 

para o desenvolvemento do Plan de acollemento e integración de persoas refuxiadas 

procedentes de Siria e doutros países en guerra ou conflito.

POLITICA SOCIAL

46529

2ª - Ordenación 

Territorial Obras 

Públicas Medio 

Ambiente e 

Servizos

03/05/2016
Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego para a recuperación e 

posta en valor da Ribeira de Barallobre, no concello de Fene.

MEDIO AMBIENTE E 

ORDENACIÓN DO 

TERRITORIO



46662

1ª - Institucional de 

Administración 

Xeral Xustiza e 

Interior

23/03/2016

Sobre as demandas que debe realizar o Goberno galego ao Goberno central en relación 

coa aprobación do regulamento para o desenvolvemento da Lei 12/2009, do 30 de 

outubro, reguladora do dereito de asilo e da protección subsidiaria.

POLITICA SOCIAL

46667

1ª - Institucional de 

Administración 

Xeral Xustiza e 

Interior

23/03/2016

Sobre as medidas que debe adoptar o Goberno galego para a acreditación e formación 

profesional do persoal do dispositivo de extinción e prevención de incendios forestais, 

incluídas as brigadas de reforzo do Ministerio de Agricultura, Alimentación e Medio 

Ambiente en Galicia.

CULTURA, 

EDUCACIÓN E 

ORDENACIÓN 

UNIVERSITARIA

46690

6ª - Industria 

Enerxía Comercio 

e Turismo

26/05/2016

Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego e as demandas que debe 

realizar ao Goberno central en relación co proceso de deslocalización e a perda de postos 

de traballo que se están a producir nas empresas auxiliares do sector da automoción en 

Galicia.

ECONOMÍA, EMPREGO 

E INDUSTRIA

46728 PL - PLENO 12/04/2016
Sobre a demanda polo Goberno galego ao Goberno central da adopción das medidas 

necesarias para o mantemento da sustentabilidade do sistema da Seguridade Social.

ECONOMÍA, EMPREGO 

E INDUSTRIA

46730

6ª - Industria 

Enerxía Comercio 

e Turismo

23/03/2016
Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego respecto dos incidentes 

rexistrados en relación cos parques eólicos en Galicia.

ECONOMÍA, EMPREGO 

E INDUSTRIA

46746 PL - PLENO 12/04/2016
Sobre a elaboración pola Xunta de Galicia dun programa de inserción laboral para as 

mulleres vítimas de violencia de xénero.

VICEPRESIDENCIA E 

CONSELLERÍA DE 

PRESIDENCIA, 

ADMINISTRACIÓNS 

PÚBLICAS E XUSTIZA

46747

1ª - Institucional de 

Administración 

Xeral Xustiza e 

Interior

26/02/2016

Sobre a elaboración e tramitación pola Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, 

Administracións Públicas e Xustiza dun novo decreto sobre o exercicio das competencias 

da Comunidade Autónoma de Galicia en relación cos funcionarios con habilitación de 

carácter nacional.

VICEPRESIDENCIA E 

CONSELLERÍA DE 

PRESIDENCIA, 

ADMINISTRACIÓNS 

PÚBLICAS E XUSTIZA

46932 PL - PLENO 15/03/2016

Sobre as demandas que debe realizar o Goberno galego ao Ministerio de Facenda e 

Administracións Públicas en relación co proceso de regularización catastral que está a 

desenvolver en Galicia, así como as actuacións que debe levar a cabo ao respecto.

FACENDA



47014

6ª - Industria 

Enerxía Comercio 

e Turismo

23/03/2016

Sobre o desenvolvemento pola Xunta de Galicia das actuacións necesarias para garantir 

o mantemento da produción e dos postos de traballo na antiga fábrica de armas de 

Pedralonga, na Coruña, hoxe denominada Hércules de Armamento.

ECONOMÍA, EMPREGO 

E INDUSTRIA

47031

6ª - Industria 

Enerxía Comercio 

e Turismo

20/04/2016

Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego para posibilitar a 

declaración da Feira do Bonito de Burela de interese turístico nacional, así como a 

difusión deste evento nos medios de comunicación nacionais.

AXENCIA DE TURISMO 

DE GALICIA

47127
4ª - Educación e 

Cultura
19/05/2016

Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego para a investigación, 

rehabilitación, conservación e posta en valor do monumento de Santa Eulalia de Bóveda e 

do seu contorno.

CULTURA, 

EDUCACIÓN E 

ORDENACIÓN 

UNIVERSITARIA

47381 PL - PLENO 15/03/2016

Sobre as actuacións que debe levar a cabo a Xunta de Galicia en relación coa 

consideración de Álvaro Cunqueiro como «escritor franquista» reflectida no informe 

solicitado polo Concello de Madrid a un grupo de expertos da Universidade Complutense 

para a eventual retirada do seu nome do rueiro 

CULTURA, 

EDUCACIÓN E 

ORDENACIÓN 

UNIVERSITARIA

47386 PL - PLENO 29/03/2016
Sobre a solicitude pola Xunta de Galicia ao Concello da Coruña da apertura do túnel do 

Parrote.

INFRAESTRUCTURAS 

E VIVENDA

47728 PL - PLENO 12/04/2016
Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego en relación coa atención e 

prevención da saúde bucodental no Sistema sanitario público.
SANIDADE

47768 PL - PLENO 15/03/2016
Sobre a presentación por parte do Goberno galego, no Parlamento de Galicia, dos datos 

correspondentes ao Rexistro galego do infarto agudo de miocardio.
SANIDADE

47865

1ª - Institucional de 

Administración 

Xeral Xustiza e 

Interior

22/04/2016

Sobre as demandas que debe realizar o Goberno galego ao Goberno central en relación 

coa aplicación do Pacto internacional de dereitos civís e políticos en todo o ordenamento 

xurídico do Estado español, así como a elaboración dun procedemento específico de 

implementación dos ditames do Comité de Dereitos 

VICEPRESIDENCIA E 

CONSELLERÍA DE 

PRESIDENCIA, 

ADMINISTRACIÓNS 

PÚBLICAS E XUSTIZA



47995
4ª - Educación e 

Cultura
14/04/2016

Sobre a actuación que debe levar a cabo o Goberno galego en relación cos símbolos 

franquistas, os escudos preconstitucionais e a Capela Católica existentes no Instituto de 

Ensinanza Secundaria Lucus Agusti de Lugo.

CULTURA, 

EDUCACIÓN E 

ORDENACIÓN 

UNIVERSITARIA

48024

3ª - Economía 

Facenda e 

Orzamentos

08/04/2016

Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego en relación coa situación 

na que se atopan os traballadores que viñan desenvolvendo as tarefas de mantemento 

nos estaleiros de Navantia, na ría de Ferrol, a consecuencia do remate da concesión.

ECONOMÍA, EMPREGO 

E INDUSTRIA

48149

5ª - Sanidade 

Política Social e 

Emprego

15/04/2016
Sobre as actuacións que debe realizar a Xunta de Galicia para a implantación do servizo 

de hospitalización a domicilio no Hospital Comarcal de Monforte de Lemos.
SANIDADE

48244

1ª - Institucional de 

Administración 

Xeral Xustiza e 

Interior

10/06/2016

Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego e as demandas que debe 

realizar ao Goberno central en relación coa aplicación da denominada 'taxa rosa' aos 

produtos comerciais dirixidos ás consumidoras femininas.

ECONOMÍA, EMPREGO 

E INDUSTRIA

48250

3ª - Economía 

Facenda e 

Orzamentos

08/04/2016

Sobre as demandas que debe realizar o Goberno galego ao Goberno central e as 

actuacións que debe levar a cabo en relación coa aplicación polas entidades financeiras 

do índice de referencia de préstamos hipotecarios.

FACENDA

48428
8ª - Pesca e 

Marisqueo
20/04/2016

Sobre as actuacións que debe levar a cabo a Xunta de Galicia en relación coa normativa 

comunitaria vixente en materia de xestión de pesqueiras en augas profundas e a intención 

de impoñer unha prohibición xenérica para a actividade da frota de arrastre en augas 

superiores aos oitocentos metros.

MAR

48580

1ª - Institucional de 

Administración 

Xeral Xustiza e 

Interior

04/05/2016

Sobre a demanda que debe realizar o Goberno galego ao Ministerio de Xustiza co fin de 

facilitar as inscricións en idioma galego no Rexistro Civil a través do programa informático 

Inforeg.

VICEPRESIDENCIA E 

CONSELLERÍA DE 

PRESIDENCIA, 

ADMINISTRACIÓNS 

PÚBLICAS E XUSTIZA

48696 PL - PLENO 12/04/2016

Sobre as actuacións que debe levar a cabo a Xunta de Galicia en relación coa súa 

participación na xestión das empresas públicas estatais integradas no sector naval galego 

e a demanda a Navantia da remisión do Plan industrial 2016-2020 presentado no seu 

consello de administración.

ECONOMÍA, EMPREGO 

E INDUSTRIA



48703

2ª - Ordenación 

Territorial Obras 

Públicas Medio 

Ambiente e 

Servizos

03/05/2016

Sobre a realización de xestións polo Goberno galego diante do Goberno central para 

garantir o mantemento da gratuidade do aparcadoiro da estación de ferrocarril de 

Vilagarcía de Arousa.

INFRAESTRUCTURAS 

E VIVENDA

48712

2ª - Ordenación 

Territorial Obras 

Públicas Medio 

Ambiente e 

Servizos

03/05/2016

Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego para garantir a seguridade 

viaria e a reversión á súa situación orixinal de todas as estradas autonómicas afectadas 

polo movemento de maquinaria e vehículos de gran tonelaxe por mor das obras do AVE.

INFRAESTRUCTURAS 

E VIVENDA

48825
8ª - Pesca e 

Marisqueo
20/04/2016

Sobre as medidas que debe adoptar o Goberno galego en relación coa perda de 

produción do banco marisqueiro das Pías, na ría de Ferrol.
MAR

49008
4ª - Educación e 

Cultura
29/04/2016

Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego co fin de incluír no currículo 

de Galicia a elaboración de unidades didácticas e materias curriculares para o estudo e a 

difusión dos valores patrimoniais da Ribeira Sacra.

CULTURA, 

EDUCACIÓN E 

ORDENACIÓN 

UNIVERSITARIA

49025

3ª - Economía 

Facenda e 

Orzamentos

04/05/2016

Sobre a demanda polo Goberno galego ao Goberno central da inclusión do 

avellentamento e a dispersión poboacional como criterios para a repartición de fondos en 

concepto de participación dos concellos galegos nos ingresos do Estado.

FACENDA

49028
8ª - Pesca e 

Marisqueo
20/04/2016

Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego en relación coa causa 

iniciada por mariñeiros pertencentes á asociación Long Hope nos tribunais de Noruega 

para o recoñecemento do seu dereito a percibiren dese Estado as súas pensións de 

xubilación.

MAR

49070

1ª - Institucional de 

Administración 

Xeral Xustiza e 

Interior

04/05/2016

Sobre a constitución polo Goberno galego do Tribunal Administrativo de Contratación 

Pública da Comunidade Autónoma de Galicia previsto na Lei 1/2015, do 1 de abril, de 

garantía da calidade dos servizos públicos e da boa administración.

FACENDA

49196
8ª - Pesca e 

Marisqueo
18/05/2016

Sobre a demanda polo Goberno galego ao Goberno central dun marco de recoñecemento 

da singularidade para todas as frotas pesqueiras en augas internacionais.
MAR



49225 PL - PLENO 26/04/2016
Sobre a posta en marcha pola Xunta de Galicia, no ano 2016, dun plan galego de 

atención ao ictus.
SANIDADE

49235
8ª - Pesca e 

Marisqueo
03/05/2016

Sobre a realización de xestións polo Goberno galego diante do Goberno central para a 

inclusión do cadro de persoal do Servizo de Gardacostas de Galicia no réxime especial 

dos traballadores do mar e garantirlle a posibilidade de aplicación dos correspondentes 

coeficientes redutores cara á súa xubilación.

MAR

49416 PL - PLENO 24/05/2016
Sobre a execución no ano 2016 dos dous primeiros treitos da Autovía do Morrazo, así 

como o remate nese ano da redacción e aprobación do proxecto do terceiro treito.

INFRAESTRUCTURAS 

E VIVENDA

49433 PL - PLENO 10/05/2016

Sobre a defensa pola Xunta de Galicia diante das autoridades estatais e comunitarias da 

revisión do actual sistema de repartición de cotas pesqueiras e a xestión dos recursos no 

marco da política agraria común, co fin de resolver a situación xerada pola aplicación do 

principio de estabilidade relativa.

MAR

49595 PL - PLENO 10/05/2016

Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego en relación coa situación, 

diagnóstico e atención sociosanitaria ás demencias e, en concreto, á enfermidade de 

Alzheimer en Galicia.

POLITICA SOCIAL

49646 PL - PLENO 07/06/2016
Sobre o impulso polo Goberno galego da compra pública innovadora en todas as 

administracións de Galicia.

ECONOMÍA, EMPREGO 

E INDUSTRIA

49758

3ª - Economía 

Facenda e 

Orzamentos

23/06/2016
Sobre a actuación que debe levar a cabo o Goberno galego e a demanda que debe 

realizar ao Goberno central en relación coa existencia dos denominados 'paraísos fiscais'.
FACENDA

49773 PL - PLENO 10/05/2016
Sobre as demandas que debe realizar o Goberno galego ao Ministerio de Fomento en 

relación coa construción da autovía A-76, entre Ourense e León.

INFRAESTRUCTURAS 

E VIVENDA



50023

7ª - Agricultura 

Alimentación 

Gandería e Montes

13/05/2016

Sobre a avaliación polo Goberno galego dos danos ocasionados polas choivas na 

comarca da Limia, así como as posibles perdas na actividade agraria, singularmente na 

produción de cereal e pataca, e o establecemento dalgunha liña de axudas para paliar o 

seu impacto económico.

MEDIO RURAL

50073

2ª - Ordenación 

Territorial Obras 

Públicas Medio 

Ambiente e 

Servizos

03/06/2016

Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego para garantir a seguridade 

viaria dos peregrinos que seguen o Camiño Portugués no tramo da estrada autonómica 

PO-255, que pasa polo lugar de San Caetano, na parroquia de Alba, no concello de 

Pontevedra.

INFRAESTRUCTURAS 

E VIVENDA

50112

5ª - Sanidade 

Política Social e 

Emprego

27/05/2016

Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego en relación coa situación 

actual e a dotación de facultativos do Centro de Saúde de Navia, da área sanitaria de 

Vigo, así como o seu horario de funcionamento.

SANIDADE

50176 PL - PLENO 24/05/2016

Sobre as actuacións que debe levar a cabo a Xunta de Galicia en relación coas 

mensualidades que a empresa Linorsa, adxudicataria de numerosos servizos para a 

Administración galega, lles debe aos seus traballadores.

ECONOMÍA, EMPREGO 

E INDUSTRIA

50312 PL - PLENO 12/07/2016

Sobre a presentación polo Goberno galego dun plan de recuperación e explotación 

pública directa dos saltos hidroeléctricos existentes en Galicia ao remate da súa 

concesión, así como a información referida ás condicións establecidas para o seu 

outorgamento.

MEDIO AMBIENTE E 

ORDENACIÓN DO 

TERRITORIO

50471

3ª - Economía 

Facenda e 

Orzamentos

23/06/2016

Sobre a demanda que debe realizar o Goberno galego ao Goberno central en relación coa 

reclamación da tributación polas custas xudiciais ás persoas afectadas pola 

comercialización das participacións preferentes.

FACENDA

50482

1ª - Institucional de 

Administración 

Xeral Xustiza e 

Interior

01/07/2016

Sobre o establecemento polo Goberno galego de programas específicos de atención e 

axuda colectiva e individualizada ás persoas galegas que cumpren condena en 

penitenciarías do estranxeiro, en especial, en países alleos á Unión Europea.

VICEPRESIDENCIA E 

CONSELLERÍA DE 

PRESIDENCIA, 

ADMINISTRACIÓNS 

PÚBLICAS E XUSTIZA

50730 PL - PLENO 12/07/2016
Sobre a demanda pola Xunta de Galicia ao Concello de Vigo da súa adhesión ao 

Programa de vivendas baleiras da Xunta de Galicia.

INFRAESTRUCTURAS 

E VIVENDA



50767
8ª - Pesca e 

Marisqueo
08/07/2016

Sobre a demanda polo Goberno galego ao Goberno central do impulso das reformas 

normativas precisas para o establecemento da obrigatoriedade para todas as 

embarcacións con porto base en Galicia de comunicación das súas notas de venda á 

Federación Galega de Confrarías, con independencia do punto 

MAR

50798 PL - PLENO 28/06/2016

Sobre a solicitude polo Goberno galego aos concellos da Coruña, Lugo, Santiago de 

Compostela, Vigo e Ourense da adopción das medidas necesarias durante o ano 2016 

para estender a gratuidade do transporte urbano aos menores de dezaoito anos.

INFRAESTRUCTURAS 

E VIVENDA

50889 PL - PLENO 28/06/2016
Sobre a realización polo Goberno galego das actuacións necesarias para garantir o 

mantemento dos centros produtivos e dos postos de traballo de Alcoa en Galicia.

ECONOMÍA, EMPREGO 

E INDUSTRIA

51082 PL - PLENO 12/07/2016

Sobre a posta á disposición do conxunto da cidadanía galega, por parte da Xunta de 

Galicia, da Plataforma É-Saúde, desenvolvida polo Sergas para mellorar a comunicación 

cos pacientes e coa cidadanía, así como para incrementar a alfabetización sanitaria.

SANIDADE

51285 PL - PLENO 28/06/2016

Sobre as demandas que debe realizar o Goberno galego ao Goberno central en relación 

co baremo para a valoración do grao de discapacidade das persoas con enfermidades 

neurodexenerativas, e os seus procesos de revisión e actualización.

SANIDADE

Nº Rexistro Interpelación Data sesión Resumo Departamento

5103 550 26/03/2013
Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego en relación coa Cidade da 

Cultura.

CULTURA, 

EDUCACIÓN E 

ORDENACIÓN 

UNIVERSITARIA

MOCIÓNS APROBADAS IX LEXISLATURA



5184 902 26/03/2013

Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego en relación coas sentenzas 

ditadas respecto de diversos artigos do Decreto 79/2010, do 20 de maio, para o 

plurilingüismo no ensino non universitario de Galicia.

9454 6800 10/09/2013
Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego en relación coa factoría da 

empresa Conservas Cuca, en Vilaxóan.

15998 742 03/12/2013
Sobre as medidas que debe adoptar o Goberno galego para fomentar a actividade do 

sector naval de Galicia.

15999 12928 03/12/2013
Sobre o mantemento de axudas concedidas ao abeiro dos plans nacionais de vivenda 

2002-2005, 2005-2008 e 2009-2012.

22614 15216 06/05/2014 Sobre a reforma da Administración de Xustiza.

23792 22694 10/06/2014
Sobre os atrasos e incumprimentos na tramitación das solicitudes de renda de inserción 

social de Galicia e das axudas de emerxencia social.

24258 23273 25/06/2014
Sobre o peche de camas hospitalarias no Sergas durante o verán de 2014 e a cobertura 

das vacacións do persoal.

24262 22630 25/06/2014
Sobre as competencias da Xunta de Galicia para fixar os tipos na escala autonómica do 

IRPF.

MAR

ECONOMÍA, EMPREGO 

E INDUSTRIA

INFRAESTRUCTURAS 

E VIVENDA

VICEPRESIDENCIA E 

CONSELLERÍA DE 

PRESIDENCIA, 

ADMINISTRACIÓNS 

PÚBLICAS E XUSTIZA

SANIDADE

FACENDA

CULTURA, 

EDUCACIÓN E 

ORDENACIÓN 

UNIVERSITARIA

POLITICA SOCIAL



30695 29513 02/12/2014

Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego en relación co investimento 

anual previsto para a execución das obras do Hospital Comarcal do Salnés, así como o 

prazo de entrega e o investimento anual de 15 centros de saúde.

36896 35464 05/05/2015 Sobre a tributación das pensións das persoas emigrantes retornadas.

38267 25855 15/09/2015

Sobre as demandas que debe realizar o Goberno galego ao Goberno central en relación 

coa tributación das pensións percibidas no estranxeiro polas persoas emigrantes 

retornadas.

41579 39592 29/09/2015

Sobre a aplicación da disposición transitoria terceira, punto 3, da Lei 2/2013, do 29 de 

maio, de protección e uso sostible do litoral e de modificación da Lei 22/1988, do 28 de 

xuño, de costas.

44616 38316 01/12/2015
Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego e as demandas que debe 

realizar ao Goberno central en materia de loita contra o maltrato infantil..

47131 45351 23/02/2016
Sobre a actuación que debe levar a cabo o Goberno galego en relación co Anteproxecto 

de lei de acuicultura de Galicia.

47156 44814 23/02/2016
Sobre as demandas que debe realizar o Goberno galego ao Goberno central e as 

actuacións que debe levar a cabo en relación coa precarización do mercado laboral.

47846 37524 15/03/2016
Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego en relación coa práctica da 

prostitución en Galicia, e as demandas que debe realizar ao Goberno central ao respecto.

MAR

ECONOMÍA, EMPREGO 

E INDUSTRIA

SANIDADE

VICEPRESIDENCIA E 

CONSELLERÍA DE 

PRESIDENCIA, 

ADMINISTRACIÓNS 

PÚBLICAS E XUSTIZA

FACENDA

FACENDA

MEDIO AMBIENTE E 

ORDENACIÓN DO 

TERRITORIO

POLITICA SOCIAL



50117 48413 10/05/2016

Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego en materia de atención, 

información, protección e defensa dos menores orfos como consecuencia da violencia de 

xénero..

50945 37062 07/06/2016

Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego en relación coas 

deficiencias detectadas no actual modelo de emerxencias, prevención, extinción de 

incendios e salvamento de Galicia.

SECRETARIA XERAL 

DE IGUALDADE

VICEPRESIDENCIA E 

CONSELLERÍA DE 

PRESIDENCIA, 

ADMINISTRACIÓNS 

PÚBLICAS E XUSTIZA


