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PARLAMENTO 
DE GALICIA 

A Comisión 2, Ordenación Territorial, Obras Públicas, Medio Ambiente e Servizos, da 
que vostede forma parte, reunirase o próximo día 30 de outubro de 2018, ás 10:30 horas, 
no pazo do Parlamento. 

A orde do día  é a seguinte : 

Punto 1. Pregunta 

1.1 
	

35667 (10/P0C-005679) 
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia 
Vilán Lorenzo, Patricia e 2 máis 
Sobre o ataque dunha manda de cans padecido por unha veciria do concello 
da Estrada a mediados do mes de agosto de 2018, as actuacións levadas a 
cabo e as medidas provisionais previstas polo Goberno galego ao respecto 
Publicación da iniciativa, BOPG n.° 355, do 13.09.2018 

Punto 2. Proposicións non de lei 

2.1 	31347 (10/PNC-002534) 
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia 
Pierres López, María Luisa e 4 máis 
Sobre o impulso pola Xunta de Galicia, dentro do nodo de 
interoperabilidade Pasaxe!, en colaboración coa Federación Galega de 
Municipios e Provincias e os colexios profesionais implicados, da 
implantación dunha plataforma electrónica de tramitación de licenzas e 
doutras tramitacións urbanísticas 
Publicación da iniciativa, BOPG n.° 312, do 30.05.2018 

2.2 	32498 (10/PNC-002658) 
Grupo Parlamentario de En Marea 
Sánchez García, Antón e Cal Ogando, Marcos 
Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego en relación 
cos incumprimentos da Autorización Ambiental integrada pola empresa 
encargada da xestión do vertedoiro de residuos industriais da canteira de 
Miramontes, na parroquia de Grixoa, no concello de Santiago de 
Compostela, así como dos residuos contaminantes xerados por Tecnosolos 
Galaicos, S.L. 
Publicación da iniciativa, BOPG n.° 329, do 29.06.2018 
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2.3 	36255 (10/PNC-002909) 

Grupo Parlamentario de En Marea 
Sánchez García, Antón e Cal Ogando, Marcos 
Sobre as demandas que se deben realizar ao Parlamento Europeo e ao 
Goberno central en relación coa inclusión do corredor Galicia-Portugal 
(Vigo-Leixões-Porto) no corredor atlántico ferroviario de mercadorías, así 
como co impulso da mellora da conexión ferroviaria Vigo-Porto 
Publicación da iniciativa, BOPG n.° 358, do 19.09.2018 

2.4 	36367 (10/PNC-002918) 
Grupo Parlamentario Popular de Galicia 
Fernández Prado, Martín e 8 máis 
Sobre a demanda pola Xunta de Galicia ás deputacións provinciais da 
Coruña e de Pontevedra, como organismos titulares da ponte de Catoira, da 
execución das actuacións necesarias para garantir o bo estado e a 
durabilidade da ponte, así como a seguridade viaña das persoas usuarias 
Publicación da iniciativa, BOPG n." 358, do 19.09.2018 

2.5 	37682 (10/PNC-003027) 
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego 
Rivas Cruz, José Luis e 5 máis 
Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego en relación co 
vertedoiro da canteira de Miramontes, na parroquia de Grixoa, no concello 
de Santiago de Compostela 
Publicación da iniciativa, BOPG n.° 365, do 03.10.2018 

2.6 	38178 (10/PNC-003058) 
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia 
Vilán Lorenzo, Patricia e 3 máis 
Sobre a asunción por parte da Xunta de Galicia, antes do remate de 2018, 
do trinta e cinco por cento do investimento necesario para a creación da 
primeira vía verde ferroviaria que vai discorrer entre Vilagarcía de Arousa 
e Portas 
Publicación da iniciativa, BOPG n.° 368, do 10.10.2018 

2.7 	38659 (10/PNC-003086) 
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego 
Bará Torres, Xosé Luís e 5 máis 
Sobre a decisión que debe adoptar o Goberno galego en relación co 
proxecto de ampliación da estación depuradora de augas residuais dos 
Praceres, no concello de Pontevedra 
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Publicación da iniciativa, BOPG n.° 371, do 16.10.2018 Núm. 	 

  

Os grupos parlamentarios poderán presentar emendas ás proposicións non de lei ata seis 
horas antes do inicio da sesión, ao abeiro do disposto no artigo 161.2 do Regulamento. 

O que Ile comunico para o seu coriecemento e a súa convocatoria á devandita reunión. 

Santiago de Compostela, 23 de outubro de 2018 

Jaime Castirieira Broz 

Presidente da Comisión 

Asinado dixitalmente por: 

Jaime Castiñeira Broz na data 23/10/2018 19:20:22 
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