
1. Procedementos parlamentarios

1.1. Procedementos de natureza normativa
1.1.2. Propostas de normas
1.1.2.1. Proxectos e proposicións de lei
1.1.2.1.1. Proxectos de lei

Acordo da Mesa do Parlamento, do 6 de novembro de 2017, polo que se amplía o prazo
de presentación de emendas ao articulado ao Proxecto de lei de medidas fiscais e admi-
nistrativas [(doc. núm. 19215, 10/PL-000008)]

No Rexistro Xeral do Parlamento de Galicia tivo entrada, co número 19709, o escrito do  G. P. de En
Marea polo que solicita a ampliación do prazo de presentación de emendas ao articulado ao Pro-
xecto de lei de medidas fiscais, administrativas e de ordenación [(doc. núm. 19215, 10/PL-000008)].

Visto o disposto no artigo 96 do Regulamento da Cámara, a Mesa, oída a Xunta de Portavoces,
acorda:

1º. Ampliar, por única vez, o prazo de presentación de emendas ao articulado ao Proxecto de lei de
medidas fiscais e administrativas [(doc. núm. 19215, 10/PL-000008)], ata o día 17 de novembro de
2017, ás 18.30 horas.

2º. Notificar este acordo aos grupos parlamentarios.

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

Santiago de Compostela, 7 de novembro de 2017
Miguel Ángel Santalices Vieira
Presidente

1.1.2.1.5. Proposicións de lei de iniciativa popular

Resolución da Presidencia, do 7 de novembro de 2017, pola que se amplía o prazo de pre-
sentación de emendas ao articulado á Proposición de lei de iniciativa lexislativa popular
de corresponsabilidade parental e de relacións familiares no cesamento da convivencia
[(doc. núm. 339, 10/PPLI-000001)] 

No Rexistro Xeral do Parlamento de Galicia tivo entrada, co número 19827, o escrito do G. P. de En
Marea polo que solicita a ampliación do prazo para a presentación de emendas ao articulado á Pro-
posición de lei de iniciativa lexislativa popular de corresponsabilidade parental e de relacións fami-
liares no cese da convivencia (doc. núm. 339, 10/PPLI-000001).

A Presidencia, tendo en conta a inmediatez da conclusión do prazo —o día 11 de novembro de
2017—, en uso da delegación temporal de competencias de xestión ordinaria da Mesa do Parla-
mento na Presidencia da Cámara (Acordo da Mesa do Parlamento do 31 de outubro de 2016, pu-
blicado no Boletín Oficial do Parlamento de Galicia núm. 9, do 8 de novembro de 2016), resolve:

61611

BOLETÍN OFICIAL DO PARLAMENTO DE GALICIAX lexislatura. Número 206. 7 de novembro de 2017



1º. Admitir a trámite o documento número de rexistro de entrada 19827, presentado polo G. P. de
En Marea.

2º. Ampliar, por primeira vez, o prazo de presentación de emendas ao articulado á Proposición de
lei de iniciativa lexislativa popular de corresponsabilidade parental e de relacións familiares no cese
da convivencia [(doc. núm. 339, 10/PPLI-000001)] , ata o día 21 de novembro de 2017 ás 18.30 horas.

3º. Dar conta deste acordo á Mesa e á Xunta de Portavoces.

4º. Notificar este acordo aos grupos parlamentarios.

5º. Publicar este acordo no Boletín Oficial do Parlamento de Galicia.

Santiago de Compostela, 7 de novembro de 2017
Miguel Ángel Santalices Vieira
Presidente

1.3. Procedementos de control e impulso
1.3.6. Proposicións non de lei
1.3.6.2. Proposicións non de lei en Comisión
1.3.6.3. Proposicións non de lei de iniciativa popular

A Mesa do Parlamento, na súa sesión do día 6 de novembro de 2017, adoptou o seguinte acordo: 

Admisión a trámite, traslado á Xunta Electoral e publicación do acordo

- 19704 (10/PNL-000006)
Comisión Promotora
Proposición non de lei de iniciativa popular sobre creación dun parque de bombeiros de xestión
pública directa con base nalgúns dos concellos da Comarca do Val Miñor, no que se integre o actual
persoal do Grupo de Emerxencias Supramunicipal da Mancomunidade do Val Miñor

A Mesa adopta o seguinte acordo:

1º. Admitir a trámite a proposición non de lei de iniciativa popular.

2º. Declarar constituída a comisión promotora, na que figura a persoa que a representará para os
efectos de comunicacións.

3º. Notificar este acordo á representación da comisión promotora, á Oficina do Censo Electoral e á
Xunta Electoral de Galicia, para os efectos previstos nos artigos 7 e 8 da Lei 7/2015, do 7 de agosto,
de iniciativa lexislativa popular e participación cidadá do Parlamento de Galicia.

4º. Dispoñer a publicación deste acordo no Boletín Oficial do Parlamento de Galicia.

Santiago de Compostela, 6 de novembro de 2017
Miguel Ángel Santalices Vieira
Presidente
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