
Servizo de Asistencia Parlamentaria 

 
 

 
4 de decembro de 2018 

10.00 horas 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ÍNDICE 
 
  
 Páx. 
 
Convocatoria do Pleno ...................................................................................................... 1 
Relación de membros da Cámara .................................................................................... 7 
Listado para votación ....................................................................................................... 9 
 
 
Punto 1. Textos lexislativos ............................................................................. 12 
 
1.1 Debate de toma en consideración da Proposición de lei, do Grupo 
Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego, de modificación da Lei 6/2017, 
do 12 de decembro, de portos de Galicia (doc. núm. 32947, 10/PPL-000026) ....... 13 
Publicación da iniciativa, BOPG n.º 331, do 04.07.2018 ....................................... 14 
 
1.2 Debate de toma en consideración da Proposición de lei, do Grupo 
Parlamentario de En Marea, pola que se regula o sistema de provisión dos 
postos de xefatura e coordinación das institucións sanitarias do Servizo Galego 
de Saúde (doc. núm. 38843, 10/PPL-000027) ......................................................... 22 
Publicación da iniciativa, BOPG n.º 374, do 19.10.2018 ....................................... 23 
 
1.3 Debate de toma en consideración da Proposición de lei, do Grupo 
Parlamentario dos Socialistas de Galicia, para o fomento da responsabilidade 
social en Galicia (doc. núm. 38858, 10/PPL-000029) ............................................ 35 
Publicación da iniciativa, BOPG n.º 374, do 19.10.2018 ...................................... 36 
 

Punto 2.  Comparecencia ................................................................................................ 64 
 
2.1 38091 (10/CPP-000084) 
Da Sra.  conselleira do Mar, por petición propia, para dar conta da liña de 
traballo de cara á negociación dos totais admisibles de capturas e das cotas para 
2019 
Publicación da iniciativa, BOPG n.º 368, do 10.10.2018 ....................................... 65 
 
Punto 3. Mocións .......................................................................................................... 67 
 
3.1 40794 (10/MOC-000114) 
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia 
Vilán Lorenzo, Patricia 
Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego en relación cos 
proxectos de instalacións de xestión e tratamento de residuos, así como coas 
instalacións xa existentes. (Moción, a consecuencia da Interpelación n.º 38227, 
publicada no BOPG n.º 368, do 10.10.2018, e debatida na sesión plenaria do 



 

 

20.11.2018) .............................................................................................................. 68 
 
3.2 40795 (10/MOC-000115) 
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego 
Presas Bergantiños, Noa 
Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego en relación co 
impacto que está a ter en Galicia a suba constante do prezo da electricidade. 
(Moción, a consecuencia da Interpelación n.º 38087, publicada no BOPG n.º 
354, do 12.09.2018, e debatida na sesión plenaria do 20.11.2018) ......................... 71 
 
3.3 40799 (10/MOC-000116) 
Grupo Parlamentario de En Marea 
Solla Fernández, Eva 
Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego en relación coa 
dotación de medios humanos e materiais dos servizos de urxencias dos centros 
hospitalarios. (Moción, a consecuencia da Interpelación n.º 27682, publicada 
no BOPG n.º 280, do 21.03.2018, e debatida na sesión plenaria do 20.11.2018) ... 75 
 
3.4 40805 (10/MOC-000117) 
Grupo Parlamentario de En Marea 
Quinteiro Araújo, Paula e Chao Pérez, Luca 
Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego en relación coas 
condicións laborais das mulleres que traballan limpando pisos, hoteis e 
apartamentos. (Moción, a consecuencia da Interpelación n.º 38579, publicada 
no BOPG n.º 371, do 16.10.2018, e debatida na sesión plenaria do 
20.11.2018) .............................................................................................. 78 
 
Punto 4.  Proposicións non de lei ................................................................................ 82 
 
4.1 37093 (10/PNP-002780) 
Grupo Parlamentario Popular de Galicia 
Arias Rodríguez, Raquel e 9 máis 
Sobre as demandas que debe realizar o Goberno galego ao Goberno central 
para a modificación da Lei orgánica 5/1985, do 19 de xuño, do réxime electoral 
xeral, no que atinxe aos artigos referidos ao exercicio do voto polos españois 
residentes no exterior 
Publicación da iniciativa, BOPG n.º 362, do 26.09.2018 .......................................... 83 
 
4.2 37208 (10/PNP-002783) 
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia 
Álvarez Martínez, Luis Manuel e Pierres López, María Luisa 
Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego en relación cos 
servizos de "transporte á demanda" que se están a prestar nas zonas rurais máis 
desatendidas 
Publicación da iniciativa, BOPG n.º 362, do 26.09.2018 ....................................... 88 



 

 

 
4.3 38254 (10/PNP-002845) 
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia 
Otero Rodríguez, Patricia e Toja Suárez, María Dolores 
Sobre a elaboración por parte do Goberno galego dun plan integral de 
formación náutico-pesqueira para a Mariña lucense 
Publicación da iniciativa, BOPG n.º 371, do 16.10.2018 .......................................... 91 
 
4.4 39171 (10/PNP-002917) 
Grupo Parlamentario de En Marea 
Sánchez García, Antón e Rodríguez Estévez, David 
Sobre a defensa polo Goberno galego dun plan estratéxico propio para Galicia 
cara ao vindeiro período da Política Agraria Común 
Publicación da iniciativa, BOPG n.º 378, do 31.10.2018 .......................................... 96 
 
4.5 39526 (10/PNP-002945) 
Grupo Parlamentario Popular de Galicia 
Tellado Filgueira, Miguel Ángel e 8 máis 
Sobre a demanda do Goberno galego ao Goberno central do asinamento da 
orde de construción das cinco fragatas F-110 da Armada Española no estaleiro 
de Navantia, na comarca de Ferrol, así como a garantía dos investimentos 
tecnolóxicos e das infraestruturas necesarias para promover a conversión desa 
factoría nun estaleiro 4.0 
Publicación da iniciativa, BOPG n.º 380, do 06.11.2018 .......................................... 100 
 
4.6 40088 (10/PNP-003000) 
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego 
Bará Torres, Xosé Luís e 5 máis 
Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego en relación coas 
vítimas do franquismo soterradas en fosas comúns en Galicia, así como con 
aquelas iniciativas promovidas polo Goberno central ou por comunidades 
autónomas nas que existan persoas galegas desaparecidas 
Publicación da iniciativa, BOPG n.º 386, do 21.11.2018 .......................................... 103 
 
4.7 40278 (10/PNP-003026) 
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego 
Pontón Mondelo, Ana Belén e 5 máis 
Sobre a posición do Parlamento de Galicia respecto das intencións do Goberno 
central referidas á implantación de peaxes nas autovías 
Publicación da iniciativa, BOPG n.º 386, do 21.11.2018 .......................................... 109 
 
4.8 40356 (10/PNP-003031) 
Grupo Parlamentario de En Marea 
Santos Queiruga, Carmen 
Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego en relación co 



 

 

actual esquema retributivo dos responsables públicos de Galicia 
Publicación da iniciativa, BOPG n.º 386, do 21.11.2018 .......................................... 113 
 
 
Punto 5.  Interpelacións ................................................................................................ 117 
 
5.1 39327 (10/INT-001300) 
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia 
Torrado Quintela, Julio e Blanco Rodríguez, Noela 
Sobre a xestión do Goberno galego en materia de sanidade 
Publicación da iniciativa, BOPG n.º 378, do 31.10.2018 .......................................... 118 
 
5.2 40091 (10/INT-001327) 
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego 
Rivas Cruz, José Luis e 5 máis 
Sobre a política do Goberno galego en relación coa reforma da Política Agraria 
Común para o período 2021-2027 
Publicación da iniciativa, BOPG n.º 386, do 21.11.2018 ....................................... 121 
 
5.3 40351 (10/INT-001341) 
Grupo Parlamentario de En Marea 
Casal Vidal, Francisco e Lago Peñas, José Manuel 
Sobre a política do Goberno galego en relación co emprego da industria galega 
do automóbil 
Publicación da iniciativa, BOPG n.º 386, do 21.11.2018 ....................................... 124 
 
 
Punto 6. Preguntas para resposta oral do presidente da Xunta .................................. 128 
 
6.1 40859 (10/POPX-000118) 
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego 
Pontón Mondelo, Ana Belén 
Sobre a valoración da contribución do Goberno galego ao autogoberno de 
Galicia, despois de nove anos sen conseguir a transferencia de ningunha 
competencia ............................................................................................................. 129 
 
6.2 40860 (10/POPX-000119) 
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia 
Fernández Leiceaga, Xoaquín María 
Sobre a valoración do Goberno galego respecto da evolución da desigualdade 
social en Galicia ................................................................................................................ 131 
 
6.3 40861 (10/POPX-000120) 
Grupo Parlamentario de En Marea 
Villares Naveira, Luis 



 

 

Sobre as cuestións que ten que ocultar o Goberno galego en relación coa 
xestión da sanidade pública de Galicia .......................................................................... 133 
 
 
Punto 7.  Preguntas ao Goberno .................................................................................. 135 
 
7.1 40204 (10/POP-004683) 
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia 
Blanco Rodríguez, Noela e Torrado Quintela, Julio  
Sobre a valoración do Goberno galego respecto do grao de cumprimento da Lei 
8/2011, do 9 de novembro, dos medios públicos de comunicación audiovisual 
de Galicia 
Publicación da iniciativa, BOPG n.º 386, do 21.11.2018 ....................................... 136 
 
7.2 40849 (10/PUP-000205) 
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego 
Rivas Cruz, José Luis e 5 máis 
Sobre as actuacións previstas polo Goberno galego en relación coa 
rexeneración da ría do Burgo................................................................................... 139 
 
7.3 33582 (10/POP-003888) 
Grupo Parlamentario Popular de Galicia 
Fernández Prado, Martín e 6 máis 
Sobre os traballos para a posta en marcha da 2ª fase do Plan de transporte 
público de Galicia no ano 2019 
Publicación da iniciativa, BOPG n.º 342, do 27.07.2018 .......................................... 143 
 
7.4 39559 (10/POP-004622) 
Grupo Parlamentario de En Marea 
Cal Ogando, Marcos e Sánchez García, Antón 
Sobre as actuacións que está a levar a cabo o Goberno galego para reverter o 
incremento do número de persoas falecidas nas estradas de Galicia no ano 2018 
Publicación da iniciativa, BOPG n.º 380, do 06.11.2018 .......................................... 146 
 
7.5 40848 (10/PUP-000204) 
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia 
Otero Rodríguez, Patricia e 2 máis 
Sobre a información do Goberno galego referida a posible realización por 
Augas de Galicia dun seguimento das condicións nas que quedou a canle do río 
Xunqueira despois da curta autorizada de árbores .................................................. 149 
 
7.6 40853 (10/PUP-000206) 
Grupo Parlamentario de En Marea 
Villares Naveira, Luis e 13 máis 
Sobre as medidas previstas polo Goberno galego para a conservación do 



 

 

Camiño Francés como Patrimonio da Humanidade, singularmente ao seu paso 
polo concello de Touro ............................................................................................ 152 
 
7.7 33981 (10/POP-003959) 
Grupo Parlamentario Popular de Galicia 
Vega Pérez, Daniel e 10 máis 
Sobre as obras de ampliación e remodelación do Hospital da Mariña lucense 
Publicación da iniciativa, BOPG n.º 349, do 31.08.2018 ....................................... 156 
 
7.8 35488 (10/POP-004183) 
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego 
Prado Cores, María Montserrat e 5 máis 
Sobre a planificación do Goberno galego para solucionar o déficit de 
profesionais existente no Sergas 
Publicación da iniciativa, BOPG n.º 355, do 13.09.2018 .......................................... 159 
 
7.9 40033 (10/POP-004665) 
Grupo Parlamentario Popular de Galicia 
Oubiña Solla, Rosa e 6 máis 
Sobre a valoración do Goberno galego en relación coa campaña da vendima de 
2018 nas cinco denominacións de orixe de Galicia 
Publicación da iniciativa, BOPG n.º 386, do 21.11.2018 ....................................... 164 
 
7.10 40159 (10/POP-004679) 
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia 
Toja Suárez, María Dolores e Otero Rodríguez, Patricia 
Sobre a realización polo Goberno galego dalgunha análise en relación coa 
situación actual da cría do percebe e a previsión cara á campaña do Nadal 
Publicación da iniciativa, BOPG n.º 386, do 21.11.2018 ....................................... 167 
 



PARLAMENTO DE GALICIA 
REXISTRO XERAL SAIDA 

27 NOV. 2018 

Núm.  •124 -70  
PARLAMENTO 

DE GALICIA 

A Presidencia, de conformidade co disposto no artigo 53 do Regulamento do 
Parlamento, resolveu convocar o Pleno do Parlamento para realizar unha sesión o 
próximo día 4 de decembro de 2018, ás 10:00 horas, no pazo do Parlamento. 

De acordo coa Xunta de Portavoces e a Mesa, na reunión do día 27 de novembro de 
2018, a orde do día da sesión é a seguinte: 

Punto 1. 	Textos lexislativos 

1.1 
	

Debate de toma en consideración da Proposición de lei, do Grupo 
Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego, de modificación da Lei 
6/2017, do 12 de decembro, de portos de Galicia (doc. núm. 32947, 
10/PPL-000026) 
Publicación da iniciativa, BOPG n.° 331, do 04.07.2018 

1.2 	Debate de toma en consideración da Proposición de lei, do Grupo 
Parlamentario de En Marea, pola que se regula o sistema de provisión dos 
postos de xefatura e coordinación das institucións sanitarias do Servizo 
Galego de Saúde (doc. núm. 38843, 10/PPL-000027) 
Publicación da iniciativa, BOPG n.° 374, do 19.10.2018 

1.3 	Debate de toma en consideración da Proposición de lei, do Grupo 
Parlamentario dos Socialistas de Galicia, para o fomento da 
responsabilidade social en Galicia (doc. núm. 38858, 10/PPL-000029) 
Publicación da iniciativa, BOPG n.° 374, do 19.10.2018 

Punto 2. Comparecencia 

2.1 	38091 (10/CPP-000084) 
Da Sra. conselleira do Mar, por petición propia, para dar conta da lifia de 
traballo de cara á negociación dos totais admisibles de capturas e das cotas 
para 2019 
Publicación da iniciativa, BOPG n." 368, do 10.10.2018 

Punto 3. Mocións 

3.1 	40794 (10/M0C-000114) 
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia 
Vilán Lorenzo, Patricia 
Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego en relación 
cos proxectos de instalacións de xestión e tratamento de residuos, así como 
coas instalacións xa existentes. (Moción, a consecuencia da Interpelación 
n.° 38227, publicada no BOPG n.° 368, do 10.10.2018, e debatida na sesión 
plenaria do 20.11.2018) 

Sra. deputada/ Sr. deputado do Parlamento de Galicia 1
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3.2 	40795 (10/M0C-000115) 
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego 
Presas Bergantifios, Noa 
Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego en relación co 
impacto que está a ter en Galicia a suba constante do prezo da 
electricidade. (Moción, a consecuencia da Interpelación n.° 38087, 
publicada no BOPG n.° 354, do 12.09.2018, e debatida na sesión plenaria 
do 20.11.2018) 

3.3 	40799 (10/M0C-000116) 
Grupo Parlamentario de En Marea 
Solla Fernández, Eva 
Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego en relación 
coa dotación de medios humanos e materiais dos servizos de urxencias dos 
centros hospitalarios. (Moción, a consecuencia da Interpelación n.° 27682, 
publicada no BOPG n.° 280, do 21.03.2018, e debatida na sesión plenaria 
do 20.11.2018) 

3.4 	40805 (10/M0C-000117) 
Grupo Parlamentario de En Marea 
Quinteiro Araújo, Paula e Chao Pérez, Luca 
Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego en relación 
coas condicións laborais das mulleres que traballan limpando pisos, hoteis 
e apartamentos. (Moción, a consecuencia da Interpelación n.° 38579, 
publicada no BOPG n.° 371, do 16.10.2018, e debatida na sesión plenaria 
do 20.11.2018) 

Punto 4. Proposicións non de lei 

4.1 	37093 (10/PNP-002780) 
Grupo Parlamentario Popular de Galicia 
Arias Rodríguez, Raquel e 9 máis 
Sobre as demandas que debe realizar o Goberno galego ao Goberno central 
para a modificación da Lei orgánica 5/1985, do 19 de xurio, do réxime 
electoral xeral, no que atinxe aos artigos referidos ao exercicio do voto 
polos espafiois residentes no exterior 
Publicación da iniciativa, BOPG n. 0 362, do 26.09.2018 

4.2 	37208 (10/PNP-002783) 
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia 
Álvarez Martínez, Luis Manuel e Pierres López, María Luisa 
Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego en relación 
cos servizos de "transporte á demanda" que se están a prestar nas zonas 
rurais máis desatendidas 
Publicación da iniciativa, BOPG n.° 362, do 26.09.2018 

Sra. deputada/ Sr. deputado do Parlamento de Galicia 2
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4.3 	38254 (10/PNP-002845) 
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia 
Otero Rodríguez, Patricia e Toja Suárez, María Dolores 
Sobre a elaboración por parte do Goberno galego dun plan integral de 
formación náutico-pesqueira para a Mariña lucense 
Publicación da iniciativa, BOPG n.° 371, do 16.10.2018 

4.4 	39171 (10/PNP-002917) 
Grupo Parlamentario de En Marea 
Sánchez García, Antón e Rodríguez Estévez, David 
Sobre a defensa polo Goberno galego dun plan estratéxico propio para 
Galicia cara ao vindeiro periodo da Política Agraria Común 
Publicación da iniciativa, BOPG n.° 378, do 31.10.2018 

4.5 	39526 (10/PNP-002945) 
Grupo Parlamentario Popular de Galicia 
Tellado Filgueira, Miguel Ángel e 8 máis 
Sobre a demanda do Goberno galego ao Goberno central do asinamento da 
orde de construción das cinco fragatas F-110 da Armada Española no 
estaleiro de Navantia, na comarca de Ferrol, así como a garantía dos 
investimentos tecnolóxicos e das infraestruturas necesarias para promover 
a conversión desa factoría nun estaleiro 4.0 
Publicación da iniciativa, BOPG n.° 380, do 06.11.2018 

4.6 	40088 (10/PNP-003000) 
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego 
Bará Torres, Xosé Luís e 5 máis 
Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Gobemo galego en relación 
coas vítimas do franquismo soterradas en fosas comúns en Galicia, así 
como con aquelas iniciativas promovidas polo Goberno central ou por 
comunidades autónomas nas que existan persoas galegas desaparecidas 
Publicación da iniciativa, BOPG n.° 386, do 21.11.2018 

4.7 	40278 (10/PNP-003026) 
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego 
Pontón Mondelo, Ana Belén e 5 máis 
Sobre a posición do Parlamento de Galicia respecto das intencións do 
Goberno central referidas á implantación de peaxes nas autovías 
Publicación da iniciativa, BOPG n.° 386, do 21.11.2018 

4.8 	40356 (10/PNP-003031) 
Grupo Parlamentario de En Marea 
Santos Queiruga, Carmen 
Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego en relación co 
actual esquema retributivo dos responsables públicos de Galicia 
Publicación da iniciativa, BOPG n.° 386, do 21.11.2018 

Sra. deputada/ Sr. deputado do Parlamento de Galicia 3
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Punto 5. Interpelacións 

 

5.1 	39327 (10/1NT-001300) 
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia 
Torrado Quintela, Julio e Blanco Rodríguez, Noela 
Sobre a xestión do Goberno galego en materia de sanidade 
Publicación da iniciativa, BOPG n. 0 378, do 31.10.2018 

5.2 	40091 (10/1NT-001327) 
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego 
Rivas Cruz, José Luis e 5 máis 
Sobre a política do Goberno galego en relación coa reforma da Política 
Agraria Común para o período 2021-2027 
Publicación da iniciativa, BOPG n. 0 386, do 21.11.2018 

5.3 	40351 (10/INT-001341) 
Grupo Parlamentario de En Marea 
Casal Vidal, Francisco e Lago Peñas, José Manuel 
Sobre a política do Goberno galego en relación co emprego da industria 
galega do automóbil 
Publicación da iniciativa, BOPG n.° 386, do 21.11.2018 

Punto 6. Preguntas para resposta oral do Presidente da Xunta 

6.1 	40859 (10/POPX-000118) 
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego 
Pontón Mondelo, Ana Belén 
Sobre a valoración da contribución do Goberno galego ao autogoberno de 
Galicia, despois de nove anos sen conseguir a transferencia de ningunha 
competencia 

6.2 	40860 (10/POPX-000119) 
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia 
Fernández Leiceaga, Xoaquín María 
Sobre a valoración do Goberno galego respecto da evolución da 
desigualdade social en Galicia 

6.3 	40861 (10/POPX-000120) 
Grupo Parlamentario de En Marea 
Villares Naveira, Luis 
Sobre as cuestións que ten que ocultar o Goberno galego en relación coa 
xestión da sanidade pública de Galicia 

Sra. deputada/ Sr. deputado do Parlamento de Galicia 4
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Punto 7. Preguntas ao Goberno 

	

7.1 	40204 (10/POP-004683) 
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia 
Blanco Rodríguez, Noela e Torrado Quintela, Julio 
Sobre a valoración do Goberno galego respecto do grao de cumprimento da 
Lei 8/2011, do 9 de novembro, dos medios públicos de comunicación 
audiovisual de Galicia 
Publicación da iniciativa, BOPG n.° 386, do 21.11.2018 

	

7.2 	40849 (10/PUP-000205) 
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego 
Rivas Cruz, José Luis e 5 máis 
Sobre as actuacións previstas polo Goberno galego en relación coa 
rexeneración da ría do Burgo 

	

7.3 	33582 (10/POP-003888) 
Grupo Parlamentario Popular de Galicia 
Fernández Prado, Martín e 6 máis 
Sobre os traballos para a posta en marcha da 2 fase do Plan de transporte 
público de Galicia no ano 2019 
Publicación da iniciativa, BOPG n.° 342, do 27.07.2018 

	

7.4 	39559 (10/POP-004622) 
Grupo Parlamentario de En Marea 
Cal Ogando, Marcos e Sánchez García, Antón 
Sobre as actuacións que está a levar a cabo o Goberno galego para reverter 
o incremento do número de persoas falecidas nas estradas de Galicia no 
ano 2018 
Publicación da iniciativa, BOPG n.° 380, do 06.11.2018 

	

7.5 	40848 (10/PUP-000204) 
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia 
Otero Rodríguez, Patricia e 2 máis 
Sobre a información do Goberno galego referida a posible realización por 
Augas de Galicia dun seguimento das condicións nas que quedou a canle 
do río Xunqueira despois da curta autorizada de árbores 

	

7.6 	40853 (10/PUP-000206) 
Grupo Parlamentario de En Marea 
Villares Naveira, Luis e 13 máis 
Sobre as medidas previstas polo Goberno galego para a conservación do 
Camirio Francés como Patrimonio da Humanidade, singularmente ao seu 
paso polo concello de Touro 

Sra. deputada/ Sr. deputado do Parlamento de Galicia 5
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REXISTRO XERAL SAIDA 

2 7 NOV. 2018 

Núm. 	  

7.7 	33981 (10/POP-003959) 
Grupo Parlamentario Popular de Galicia 
Vega Pérez, Daniel e 10 máis 
Sobre as obras de ampliación e remodelación do Hospital da Mariña 
lucense 
Publicación da iniciativa, BOPG n.° 349, do 31.08.2018 

7.8 	35488 (10/POP-004183) 
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego 
Prado Cores, María Montserrat e 5 máis 
Sobre a planificación do Goberno galego para solucionar o déficit de 
profesionais existente no Sergas 
Publicación da iniciativa, BOPG n.° 355, do 13.09.2018 

7.9 	40033 (10/POP-004665) 
Grupo Parlamentario Popular de Galicia 
Oubiña Solla, Rosa e 6 máis 
Sobre a valoración do Goberno galego en relación coa campaña da 
vendima de 2018 nas cinco denominacións de orixe de Galicia 
Publicación da iniciativa, BOPG n.° 386, do 21.11.2018 

7.10 	40159 (10/POP-004679) 
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia 
Toja Suárez, María Dolores e Otero Rodríguez, Patricia 
Sobre a realización polo Gobemo galego dalgunha análise en relación coa 
situación actual da cría do percebe e a previsión cara á campaña do Nadal 
Publicación da iniciativa, BOPG n.° 386, do 21.11.2018 

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

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

Santiago de Compostela, 27 de novembro de 2018 

Miguel Ángel Santalices Vieira 
Presidente 

Asinado dixitalmente por: 
Miguel Ángel Santalices Vieira, Presidente na data 27/11/2018 17:32:32 
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1.1 Debate de toma en consideración da Proposición de lei, do

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego, de

modificación da Lei 6/2017, do 12 de decembro, de portos de

Galicia (doc. núm. 32947, 10/PPL-000026)
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1.  32947(10/PPL-000026)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego

Proposición de lei de modificación da Lei 6/2017, do 12 de

decembro, de portos de Galicia

Publicación da iniciativa, 331, 04.07.2018
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OFICINA PARLAMENTAR 

Parlamento de Galiza 

Rúa do Hórreo, s/n. Tel. 0034 981 551 545 

Fax. 0034 981 551 420. Fax prensa: 0034 981 551 421 

gp-bng@parlamentodegalicia.gal 

15702 Santiago de Compostela 

Galiza 

 

 

 

Á Mesa do Parlamento 

O Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego, ao abeiro do disposto 

no artigo 122 do Regulamento da Cámara, presenta a seguinte Proposición de lei de 

modificación da Lei 6/2017, do 12 de decembro, de portos de Galiza. 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Galiza conta cunha gran cantidade de portos e instalacións portuarias, e ten a 

densidade portuaria máis alta da península ibérica , que fan que o sector portuario 

galego sexa un sector estratéxico cun gran potencial e que até agora, desde que en 

1981 o Estatuto contemplara a competencia exclusiva no sector e deixando a un lado 

de maneira aberrante aos portos de interese xeral, non foi aproveitada. 

A pesares destas características, o sistema portuario galego non foi regulado 

por unha lei específica ate que o ano pasado aprobouse a Lei 6/2017, do 12 de 

decembro, de portos de Galiza Despois de terse feito agardar tantos anos, resultou 

decepcionante, pois non respondeu nin as expectativas nin as necesidades deste 

sector estratéxico, e ademais estase a demostrar prexudicial para o futuro do sector 

portuario galego. 

A lei ten un contido fortemente privatizador dunha actividade económica e 

produtiva estratéxica. No mesmo chégase a afirmar literalmente, sen rubor, que a 

actividade pública se poría en marcha “sempre que sexa preciso para atender 

posíbeis deficiencias da iniciativa privada”. Non corrixe, e mesmo acentúa, as 

tensións privatizadoras a que está sometido o sector.  
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Deste xeito, esta lei ten un claro afán recadatorio e realizouse de costas ás 

entidades locais. Son moitos os concellos que na actualidade están a expresar o seu 

malestar polas abusivas tarifas que Portos de Galiza está a cobrar pola realización de 

actividades no espazo público portuario, que, ao cabo e na maioría dos casos é un 

espazo totalmente integrado no espazo urbano do concello e son as propias entidades 

locais as que se encargan do mantemento do espazo, da recollida do lixo, etc. Neses 

espazos realízanse múltiples actividades plenamente inseridas na dinámica social 

local, como festas, eventos deportivos ou mercados que deben pagar unhas abusivas 

taxas a Portos de Galiza para poder realizarse. 

A meirande parte delas realízanse en espazos urbanos que, a pesares de estar 

baixo a xestión de Portos de Galiza, nada teñen que ver coa actividade portuaria. 

Así, existen espazos como alamedas ou paseos plenamente integrados no entramado 

urbano local, e que, principalmente debido a recheos, forman parte de Portos de 

Galiza sen que exista unha razón obxectiva para que así sexa.  

Por último a citada lei contempla un abusivo réxime sancionador que cremos 

necesario modificar, en especial no referido ao baño e a pesca, actividades que 

deberían quedar eximidas do citado réxime sancionador. 

Esta proposición de lei consta dun artigo único, que modifica a Lei 6/2017, 

do 12 de decembro, de portos de Galiza, dividido en catro apartados. 

O apartado Un contempla a creación dun “Órgano de Coordinación Portuario 

Municipal” encargado de articular as relación entre a Administración portuaria e as 

administracións municipais.  
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O apartado Dous exclúe á pesca deportiva da prohibición que rexe sobre o 

desenvolvemento de actividades marisqueiras e pesqueiras nas augas interiores do 

porto constitutivas da zona I. 

O apartado Tres contempla a non aplicación ás entidades locais e sen ánimo 

de lucro do contido na Sección 2ª do Capítulo II do Título III, de xeito que as 

autorizacións para instalacións de lecer e similares propostas polas entidades locais 

non teñan que seguir ese procedemento. 

O apartado Catro modifica o réxime sancionador de xeito que as actividades 

de baño e pesca deixan de considerarse unha infracción. 

O apartado Cinco introduce unha nova disposición adicional na cal se 

establece un procedemento mediante o cal os espazos urbanos que mesmo 

pertencendo a Portos de Galiza estean plenamente integrados na trama urbana 

municipal, serán transferidos aos Concellos se así o solicitan.  

Por último contémplase unha proposición derradeira que establece a entrada 

en vigor desta Lei. 

 

Artigo único.  Modificación da Lei 6/2017, do 12 de decembro, de portos de 

Galiza. 

 

Un. Crease un novo Capítulo I Bis, que terá un único artigo 27 bis, co 

seguinte texto: 
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CAPÍTULO I. Bis. Órgano de Coordinación Portuario Municipal. 

Artigo 27 bis. Creación do Órgano de Coordinación Portuario Municipal. 

Créase o Órgano de Coordinación Portuario Municipal como instrumento de 

participación institucional e social en materia de portos, onde estarán representados 

tanto o goberno local como Portos de Galiza. O órgano será o encargado de articular 

as relacións entre a administración portuaria e as administracións municipais cuxos 

municipios dispoñan de porto, mediante a toma de decisións conxunta nas materias 

que resulten de relevancia para ambas administracións. 

Regulamentariamente determinarase a súa composición e as materias que 

serán obxecto da toma de decisións por parte deste órgano.  

 

Dous. O apartado 5 do artigo 56 queda redactado da seguinte maneira. 

5. Salvo que medie a autorización prevista no artigo 30.b), queda prohibido o 

desenvolvemento de actividades marisqueiras e pesqueiras nas augas interiores do 

porto constitutivas da zona I, non estando incluída nesta consideración a pesca 

deportiva. 

 

Tres. Créase un novo artigo, o 65 bis. 

Artigo 65 bis. Non aplicación desta sección. 
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Ás autorizacións para instalacións de lecer e similares propostas polas 

entidades locais, non lles será de aplicación o contido nesta sección. 

 

Catro. Suprímese a letra v) do artigo 131. 

 

Cinco. Crease unha nova disposición adicional, coa seguinte redacción.  

Disposición adicional oitava 

No prazo de seis meses dende a aprobación desta lei, levarase a cabo un 

procedemento entre Concellos e Portos de Galiza -previa solicitude do concello 

interesado- co obxecto de transferir a titularidade aos Concellos dos espazos de 

dominio público portuario que estean integrados nos cascos urbanos das vilas e 

cidades e que non teñan uso portuario. 

 

Disposición derradeira primeira. Entrada en vigor 

A presente Lei entrará en vigor o día seguinte da súa publicación no diario 

oficial de Galiza 
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ANTENCEDENTES LEXISLATIVOS DA PROPOSICION DE LEI DE 

MODIFICACIÓN DA LEI 6/2017, DO 12 DE DECEMBRO, DE PORTOS DE 

GALIZA. 

Lei 6/2017, do 12 de Decembro, de Portos de Galiza. 

 

Santiago de Compostela, 29 de xuño de 2018 

 

Asdo.: Montserrat Prado Cores 

Noa Presas Bergantiños 

Olalla Rodil Fernández  

Xosé Luis Rivas Cruz 

Luis Bará Torres 

Deputadas e deputados do G.P. do BNG 

Ana Pontón Mondelo 

Portavoz do G.P. do BNG 

 

 

 

Asinado dixitalmente por: 

 

María Montserrat Prado Cores na data 29/06/2018 10:31:41 

 

Xose Luis Rivas Cruz na data 29/06/2018 10:31:48 
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Olalla Rodil Fernández na data 29/06/2018 10:31:49 

 

Noa Presas Bergantiños na data 29/06/2018 10:31:51 

 

Xosé Luis Bará Torres na data 29/06/2018 10:31:52 

 

Ana Pontón Mondelo na data 29/06/2018 10:31:59 
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1.  Debate de toma en consideración da Proposición de lei, do

Grupo Parlamentario de En Marea, pola que se regula o sistema

de provisión dos postos de xefatura e coordinación das

institucións sanitarias do Servizo Galego de Saúde (doc. núm.

38843, 10/PPL-000027)
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1.  38843(10/PPL-000027)

Grupo Parlamentario de En Marea

Solla Fernández, Eva

Proposición de lei pola que se regula o sistema de provisión

dos postos de xefatura e coordinación das institucións

sanitarias do Servizo Galego de Saúde

Publicación da iniciativa, 374, 19.10.2018
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                              Á MESA DO PARLAMENTO 

 

O Grupo Parlamentario de En Marea, por iniciativa da súa deputada Eva 

Solla Fernández, ao abeiro do artigo 122 do Regulamento da Cámara, presenta a 

seguinte Proposición de lei pola que se regula o sistema de provisión dos 

postos de xefatura e coordinación das institucións sanitarias do Servizo 

Galego de Saúde. 

 

ANTECEDENTES 

- Constitución Española. 

- Estatuto de Autonomía de Galicia. 

- Lei 53/1984, de 26 de decembro, de Incompatibilidades do Persoal ao 

Servizo das Administracións Públicas. 

- Lei 14/1986 de 25 de abril, xeral de sanidade.  

- Lei 8/2008 de saúde de Galicia. 

- Lei 55/2003, de 16 de decembro, do Estatuto Marco do persoal estatutario 

dos  

-  servizos de saúde. 

- Decreto 206/2005 de 22 de xullo, de provisión de prazas de persoal 

estatutario do Servizo Galego de Saúde.  

- Decreto lexislativo 2/2015, de 12 de febreiro, polo que se aproba o texto 

refundido das disposicións legais da Comunidade Autónoma de Galicia en 

materia de igualdade. 
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

A presente proposición de lei, ten como obxectivo principal establecer unha 

regulación transparente en canto ao sistema de provisión dos postos de xefatura e 

coordinación das institucións sanitarias do Servizo Galego de Saúde, resolvendo 

a situación previa que deixaba marxe á discrecionalidade da Consellería de 

Sanidade na capacidade de decisión respecto dos órganos, baremos e sistemas 

aplicables a elección de postos de dirección. Estes resultan totalmente esenciais 

para ser garantes para un axeitado funcionamento do noso sistema sanitario e 

deben estar fundamentados en criterios obxectivos. 

Unha das novidades que se inclúen, é a regulación dun sistema de creación e 

elección dun órgano colexiado, encargado de levar a cabo os procedementos de 

provisión de ditos postos. Este procedemento, pretende dotarse dun contido 

normativo concreto, que vele polo cumprimento dos principios de transparencia, 

eficacia, seguridade e defensa do carácter público do Sistema Galego de Saúde 

na procura da máxima calidade do mesmo.  

Para levar a cabo este obxectivo, pretendese atopar un equilibrio na elección da 

comisión encargada da avaliación para os postos de xefatura e coordinación, 

establecendo un mecanismo garante do mandato normativo, na necesidade de que 

sexa persoal estatutario fixo e especialista na materia obxecto de avaliación. 

Dentro do cumprimento destes requisitos, as persoas que formen parte da mesma, 

elixiranse por criterios técnicos e profesionais e serán escollidas por sorteo, 

evitando influencias non desexadas que varíen en función de posibles criterios de 

orientación política, ou calquera outro de índole persoal ou subxectiva. 

Ademais, en relación a este procedemento, establécense novos requisitos 

adaptados a demandas sociais, como a obrigatoriedade de garantir paridade de 

xénero nas persoas designadas ou evitar que poidan concorrer, tanto para formar 
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parte da comisión como para os postos que se regulan, persoas con conflitos de 

interese no sector privado vinculado ao posto de responsabilidade ao que se opta, 

persoas con sentencias condenatorias por delitos contra a Administración Pública 

ou de corrupción nos negocios, delitos contra a saúde pública, así como aqueles  

que atenten contra a liberdade ou indemnidade sexual.  

A incompatibilidade por conflito de interese, ven dada debido a especial 

responsabilidade dos postos de xefaturas e coordinacións no Sistema Sanitario 

Público, a xestión dos datos sanitarios das e dos doentes das Áreas e a súa 

necesaria implicación na xestión das listas de agarda, a dedicación exclusiva ao 

Sistema Sanitario Público é unha condición ineludible para acceder a ditos 

postos, coa fin de evitar conflitos de interese na xestión. 

A necesidade de mellorar a calidade e a eficiencia no Servizo Galego de Saúde 

fica ineludiblemente ligada á promoción das e dos mellores profesionais capaces 

de organizar e dirixir o traballo nos distintos servizos. A aplicación de criterios 

obxectivos favorece este principio, fomenta o desenvolvemento profesional, 

favorece a transparencia e a democracia e mellora polo tanto a equidade dentro 

do sistema sanitario público. 

 

Por todo o anterior preséntase a seguinte Proposición de Lei:  
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CAPITULO I. OBXECTO, ÁMBITO E PRINCIPIOS XERAIS. 

 

Artigo 1.- Obxecto. 

É obxecto da presente norma, establecer as bases do procedemento para a 

provisión dos postos de xefatura e coordinación das institucións sanitarias do 

Servizo Galego de Saúde así como o seu réxime de incompatibilidades.  

 

Artigo 2.- Ámbito de aplicación. 

Esta norma será de aplicación a todos os postos que asuman funcións de xefatura 

e coordinación no Servizo Galego de Saúde.  

 

Artigo 3.- Principios Xerais. 

As bases para o procedemento de provisión dos postos de xefatura e 

coordinación das institucións sanitarias do Servizo Galego de Saúde, rexeranse 

polos seguintes principios:  

- O sometemento pleno á Lei e ao Dereito. 

- A igualdade, mérito, capacidade e publicidade. 

- A eficacia, imparcialidade, obxectividade e transparencia dos órganos 

responsables da selección e provisión. 
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CAPITULO II. ÓRGANOS DE PROVISIÓN E AVALIACIÓN 

 

Artigo 4.- Réxime xeral.  

Os procesos para a provisión dos postos, serán realizados por órganos colexiados, 

nos que as persoas que formen parte dos mesmos deberán axustarse aos 

principios de imparcialidade e profesionalidade. 

Estarán compostos por un mínimo de cinco persoas, debendo designarse o 

mesmo número de titulares que de suplentes, garantindo a paridade entre 

mulleres e homes.  

As persoas que formen parte dos órganos de provisión, deberán ter a condición 

de persoal empregado público fixo do Servizo Galego de Saúde, nun grupo de 

titulación e nivel académico igual ou superior ao requirido para as prazas 

ofertadas. 

Os cargos de libre designación non poderán formar parte destes órganos.  

Non poderán formar parte destes órganos, persoas con conflitos de interese no 

sector privado vinculado ao posto de responsabilidade ao que opta, persoas con 

sentencias condenatorias por delitos contra a Administración Pública ou de 

corrupción nos negocios, delitos contra a saúde pública, así como aqueles que 

atenten contra a liberdade ou indemnidade sexual.  

Actuarán sometidos ás normas básicas de procedemento administrativo común 

que regulan os órganos colexiados, así como as causas xerais de abstención e 

recusación, respectándose a independencia dos mesmos no exercicio das súas 

funcións. 
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A Administración poñerá á disposición destes órganos, os medios necesarios para 

que a súa actuación sexa realizada en cumprimento dos principios xerais 

mencionados no artigo  3 da presente norma. 

 

Artigo 5.- Procedemento. 

O procedemento para a provisión dos postos será mediante convocatoria de 

concurso de méritos, baseada na avaliación do currículo profesional e dun 

proxecto técnico relacionado coa xestión da unidade, que deberá ser defendido 

publicamente, ante o órgano encargado de levar a cabo o procedemento de 

provisión dos posto. 

 

Artigo 6. A Comisión de avaliación.  

A comisión de avaliación, será o órgano colexiado encargado de levar a cabo o 

procedemento para a provisión dos postos.  

A Comisión de avaliación estará formada por cinco persoas, escollidas por 

sorteo, realizado pola Mesa Sectorial de Sanidade, entre o persoal que cumpra os 

requisitos recollidos no artigo 4. Dúas destas persoas, serán nomeadas secretaria 

e presidenta do tribunal a proposta da xerencia.  

De non existir persoas suficientes para formar parte da comisión, deberá 

atenderse ao criterio de equilibrio, de tal forma que a representación da xerencia, 

en ningún caso poderá ser superior á unha representación do corenta por cento. 
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Artigo 7. Convocatoria. 

A convocatoria será publicada no Diario Oficial de Galicia e deberá conter como 

mínimo, as seguintes mencións: 

- Denominación, características, funcións e retribucións do posto. 

- Requisitos para o seu desempeño. 

- Documentación que deberá ser presentada para acreditar o cumprimento 

dos requisitos de participación. 

- Prazo para a presentación da instancia e a documentación, que non poderá 

ser menor de 15 días.  

- Órgano ante o que deberá ser dirixida a instancia e a documentación que a 

esta se acompañe.  

- Fórmula mediante a que se resolverán os empates da puntuación total do 

proceso. 

- Recurso administrativo que as persoas interesadas poderá interpoñer así 

como o prazo para facelo.  

- Composición da comisión de avaliación. 

- Forma na que se publicarán as relacións provisionais e definitivas de 

persoas admitidas no procedemento. 

- Antelación coa que deberán convocarse as persoas aspirantes para a 

presentación e defensa do proxecto técnico.  

 

Artigo 8. Requisitos das persoas aspirantes. 

Poderán participar na convocatoria o persoal fixo que na data da súa publicación 

estea en situación de servizo activo no Sistema Nacional de Saúde, teña titulación 

académica esixible en cada caso, formación específica, nivel recoñecido e 

desenvolvemento profesional das funcións encomendadas para o posto de 

traballo.   
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Non poderán concorrer á convocatoria, persoas con conflito de interese no sector 

privado vinculado ao posto de responsabilidade ao que se opta, persoas con 

sentencias condenatorias por delitos contra a Administración Pública ou de 

corrupción nos negocios, delitos contra a saúde pública, así como aqueles que 

atenten contra a liberdade ou indemnidade sexual.  

 

Artigo 9. Avaliación.  

A Comisión avaliará, de conformidade co establecido na convocatoria en 

relación ao posto do que se trate, cun máximo de 60 puntos, os seguintes 

extremos:  

a) O currículo profesional das persoas aspirantes: Ata 30 puntos.  

Para esta avaliación, atenderase á experiencia profesional, o compromiso 

co Servizo Galego de Saúde, a investigación e a formación en titulacións 

oficiais, que sexan indicativas dos coñecementos e aptitudes necesarias 

para o desempeño das funcións que ao posto corresponda. 

b) O proxecto técnico sobre a xestión da unidade: Ata 30 puntos.  

O proxecto deberá incluír, un programa de obxectivos, cuantitativos e 

cualitativos da unidade. 

Será defendido ante a comisión, nun acto público, pola orde que resulte 

dun sorte establecido na apertura do propio acto público.  

Tras o acto público anteriormente referido, a comisión elaborará un informe 

razoando, axustado aos criterios de avaliación antes descritos, con asignación da 

puntuación diferenciada respecto dos apartados citados.  

A Comisión poderá propoñer que se declare deserta a convocatoria no suposto de 

que ningunha das persoas aspirantes alcance 15 puntos na avaliación do proxecto 

técnico de xestión da unidade.  
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Artigo 10.-  Resolución.  

a) Finalizada a valoración, publicarase na forma determinada pola 

convocatoria, a lista coas puntuacións distribuídas por apartados e 

asignadas ás persoas aspirantes. Igualmente, no caso de quedar deserta a 

convocatoria, será tamén publicada por resolución. Para ambos casos, 

abrirase un prazo non inferior a 15 días. 

b) Tras a valoración das reclamacións pola comisión Publicarase a lista coas 

puntuacións definitivas ou ratificación da proposta na que se declare 

deserta a convocatoria. As reclamacións efectuadas contra a resolución 

provisional, serán rexeitadas ou admitidas por medio de resolución 

definitiva, que será publicada na forma que determine a convocatoria. 

c) A resolución, co nomeamento da persoa aspirante, será publicada no 

Diario Oficial de Galicia.  

 

Artigo 11.- Avaliación para a continuidade no desempeño da xefatura.  

a) As persoas seleccionadas serán avaliadas, antes de que transcorran catro 

anos dende o seu nomeamento, a efectos de prorrogar o desempeño da 

xefatura. 

b) A estes efectos, unha comisión técnica designada conforme aos criterios 

establecidos nos artigos 4 e 6 da presente norma, avaliará a actividade 

realizada para a implantación do proxecto técnico e o cumprimento dos 

obxectivos tomados en consideración no proceso de selección, debendo 

ser aportada para dita avaliación por parte da persoa titular, unha memoria 

explicativa do cumprimento do proxecto técnico, así como unha proposta 

para o seguinte período.  

c) En todo caso, a prórroga non poderá ser ampliada por período superior ao 

período de catro anos polo que foron nomeadas. 
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CAPITULO III. DISPOSICIÓNS. 

Disposición transitoria 

As prazas de xefatura ou coordinación que coa entrada en vigor da presente 

norma estivesen desempeñadas de conformidade coa normativa vixente 

anteriormente, seguirán reguladas por dita normativa co límite de prazo 

establecido nesta norma.  

Disposición derrogatoria 

Quedan derrogadas as disposicións de igual ou inferior rango que se opoñan ao 

establecido na presente normal. 

Disposicións finais 

Primeira.- Facultase á persoa responsable da consellería competente a ditar 

cantas disposicións sexan necesarias para o desenvolvemento desta norma. 

Segunda.- A presente norma entrará en vigor ao día seguinte da súa publicación 

no Diario Oficial de Galicia.  

 Santiago de Compostela, 16 de outubro de 2018. 

 

   Asdo.: Eva Solla Fernández 

    Deputada do G.P. de En Marea 

    Luís Villares Naveira 

    Voceiro do G.P. de En Marea. 
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Asinado dixitalmente por: 

 

Eva Solla Fernández na data 16/10/2018 18:13:00 

 

Luis Villares Naveira na data 16/10/2018 18:13:07 
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Á Mesa do Parlamento 

 

O Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, a través do portavoz e ao 

abeiro do disposto no artigo 122 do Regulamento da Cámara, presenta ante esa 

mesa a seguinte Proposición de lei para o fomento da responsabilidade social en 

Galicia. 

 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

 

O debate institucional sobre a Responsabilidade Social iniciouse no seo da Unión 

Europea coa presentación en 2001 do Libro Verde sobre a Responsabilidade 

Social das Empresas. Posteriormente, a Responsabilidade Social Empresarial foi 

gañando máis protagonismo na axenda das prioridades europeas, e dende entón 

se  teñen abordado distintas iniciativas, como a presentación en 2011 da 

Estratexia Renovada da Unión Europea sobre Responsabilidade Social das 

empresas, a súa inclusión na Estratexia Europa 2020 e a Resolución do 

Parlamento Europeo de 6 de febreiro de 2013, 2013/34/EU, sobre 

responsabilidade social das empresas: Comportamento responsable e 

transparente das empresas e crecemento sostible, que se modifica o 15 de abril 

de 2014  introducindo cambios  sobre a divulgación da información non 

financeira e información sobre a diversidade por parte de determinadas 

sociedades e grupos empresariais. 

 

A Estratexia europea renovada en materia de RSE reflicte o convencemento dos 

estados membros da Unión Europea sobre o papel que pode desempeñar a 

responsabilidade social empresarial para avanzar cara a estratexia Europa 2020, 

orientada a acadar un crecemento inclusivo, sostible e intelixente. Neste senso, a 

Estratexia introduce unha nova definición de responsabilidade social empresarial 

vinculando a responsabilidade das empresas polos seus impactos na sociedade. 

 

No Estado español, a primeira iniciativa foi aprobada o 27 de decembro de 2002 

no Pleno do Congreso dos Deputados sobre a creación, no seo do Ministerio de 

Traballo e Asuntos Sociais, dunha Comisión Técnica de Expertos coa finalidade 

de elaborar un informe sobre a responsabilidade social da empresa (RSE). Tres 

anos máis tarde, o 17 de marzo de 2005, constituíuse o Foro de Expertos sobre 

RSE para servir de apoio ao deseño de políticas de impulso neste ámbito, no ano 

2007 desenvolveuse a primeira reunión da Mesa de Diálogo Social, cuxo 

obxectivo era elaborar propostas para estimular e difundir as boas prácticas en 
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materia de RSE, impulsar as políticas da RSE na Administración pública e definir 

o papel e o compromiso das organizacións sindicais e empresariais neste ámbito. 

 

No ano 2008, constituírase, a través do Real decreto 221/2008, do 15 de febreiro, 

o Consello Estatal de Responsabilidade Social das Empresas (CERSE), como 

órgano asesor e consultivo adscrito ao Ministerio de Emprego e seguridade 

Social, sendo pioneiro no conxunto dos países da nosa contorna 

 

En 2015, o Ministerio de Emprego e Seguridade Social publica a “Estratexia 

2014-2020 para empresas, administracións públicas e o resto das organizacións 

para avanzar cara unha sociedade e unha economía máis competitiva, produtiva, 

sostible e integradora”, que ten por obxecto apoiar o desenvolvemento das 

prácticas responsables nas organizacións públicas e privadas co fin de que se 

constitúan nun motor significativo da competitividade do país e da súa 

transformación cara a unha sociedade e unha economía máis produtiva, sostible e 

integradora. Na elaboración da dita Estratexia participaron varios departamentos 

ministeriais, as comunidades autónomas e a Federación Española de Municipios 

e Provincias. 

 

A dita Estratexia Española de Responsabilidade Social das Empresas, marca, 

para acadar este obxecto, 4 obxectivos e propón 10 liñas de actuación que parten  

de 6 principios: competitividade, cohesión social, creación de valor compartido, 

sostibilidade, transparencia e voluntariedade. 

 

As liñas de actuación da Estratexia Española de Responsabilidade Social 2014-

2020 para empresas, administracións públicas e o resto das organizacións para 

avanzar cara unha sociedade e unha economía máis competitiva, produtiva, 

sostible e integradora, son: 

 

1. Promoción da RSE como elemento impulsor de organizacións máis 

sostibles. 

2. Integración da RSE na educación, a formación e na investigación. 

3. Bo goberno e transparencia como instrumentos para o aumento da 

confianza. 

4. Xestión responsable dos recursos humanos e fomento do emprego. 

5. Investimento socialmente responsable e I+D+i 

6. Relación cos provedores 

7. Consumo responsable 

8. Respecto ao medio ambiente 

9. Cooperación ao desenvolvemento. 

10. Coordinación e participación. 
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O fin último desta estratexia é acelerar o desenvolvemento sostible da sociedade, 

o comportamento responsable e a creación de emprego, sendo recoñecida pola 

cidadanía como un vehículo de competitividade, sostibilidade e cohesión social. 

 

A responsabilidade social pode ser definida como o compromiso, que posúen os 

individuos, membros dunha sociedade ou entidade ou empresa,  de contribuír 

voluntariamente para acadar unha sociedade máis xusta e protexer o medio 

ambiente. A responsabilidade social pode ser por accións negativas, ao absterse 

de actuar, e positivas,  intervindo.  

 

Xa que logo, a Xunta de Galicia debe contribuír ao desenvolvemento sostible do 

seu territorio, actuando e impulsando modelos de xestión responsables que 

abranguen a competitividade e o crecemento económico conxugado co 

desenvolvemento das persoas e o respecto polo medio ambiente, de acordo cas 

súas competencias. 

 

A promoción da Responsabilidade Social Empresarial remóntase ao ano 2007, 

cando se asinou o "Acordo a favor da Responsabilidade Social Empresarial en 

Galicia", que establecía un conxunto de accións a levar a cabo como o impulso á 

implantación nas empresas de sistemas de xestión, a promoción dos valores da 

RSE, a creación do Observatorio RSE de Galicia ou a habilitación de diferentes 

líñas de axuda. A Lei 1/2006, do 18 de xaneiro, de transparencia e bo goberno, 

igualmente establece unha mención á RSE, que foi obxecto de diversas 

actuacións tal e como a de constituír o grupo de representación empresarial 

galego en materia de RSE, crear a Rede Transrrexional de Impulso á RSE, 

elaborar guías RSE, convocar Premios RSE Galicia, etc. 
 

No debate sobre o Estado da Autonomía do exercicio 2014 aprobouse por 

unanimidade dos 69 deputados e deputadas presentes na Cámara a  proposta de 

resolución núm 2, que no seu segundo parágrafo establece que “o sector público 

autonómico incluirá novas cláusulas sociais nos procesos de contratación 

pública que leve a efecto, tal que incidan na mellora das condicións 

sociolaborais e promovan o aumento e a calidade do emprego” e no debate do 

exercicio 2018 aprobouse a proposta de resolución núm. 45 que “O Parlamento 

de Galicia insta a Xunta de Galicia a afondar no diálogo social para mellorar a 

calidade do emprego, en particular reforzando a inclusión de cláusulas sociais 

na contratación pública, o impulso das políticas activas de emprego e novas 

medidas para a inserción laboral das persoas en situación ou risco de exclusión 

social no sector empresarial de Galicia”. 
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Xa que logo, o compromiso coa Responsabilidade Social obriga á establecer un 

marco legal que regule as iniciativas dentro dunha estratexia propia, 

desenvolvendo,  promovendo e mellorando o coñecemento e participación para 

toda a cidadanía, co fin de favorecer o desenvolvemento das prácticas 

socialmente responsables na Administración autonómica e nas organizacións 

públicas e privadas, cara  a unha sociedade máis sostible, cohesionada e cunha 

economía máis competitiva. 

 

Título preliminar 

 

Disposicións xerais 

 

Artigo 1. Obxecto  

 

O obxecto desta lei é promover e fomentar no ámbito da comunidade autónoma 

de Galicia o desenvolvemento de accións e políticas socialmente responsables na 

administración autonómica, así  como constituír un elemento de orientación e 

apoio ao desenvolvemento de prácticas neste ámbito para as empresas, e as 

diferentes entidades e organizacións, públicas ou privadas,  no deseño, 

desenvolvemento e posta en marcha das súas políticas, plans, programas ou 

proxectos asumindo criterios de sostibilidade social, ambiental  e económicos. 

 

 Artigo 2. Ámbito de aplicación 

  
1. As disposicións desta lei serán de aplicación á Administración autonómica, 

entendendo como tal a Xunta de Galicia e a totalidade do sector público 

autonómico, de acordo coa definición recollida na Lei 16/2010, do 17 de 

decembro, de organización e funcionamento da Administración xeral e do sector 

público autonómico de Galicia. 

 

2. As previsións desta Lei serán igualmente de aplicación voluntaria ás persoas 

traballadoras autónomas  e ás empresas, entidades e organizacións, no ámbito 

público ou privado,  que conten con centros de traballo, oficinas ou 

establecementos no territorio da Comunidade Autónoma Galega. 

 

Artigo 3. Definicións 

 

A efectos desta lei enténdese por: 

 

- Auditoría social: avaliación sistemática e documentada realizada por unha 

persoa física, entidade ou organismo acreditado do cumprimento da entidade do 

seu código de boas prácticas de responsabilidade social e, se é o caso, do 
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cumprimento das especificacións da certificación de responsabilidade social 

corporativa, dun investimento ou dun produto. 

 

- Código ético: declaración formal dunha organización pública ou privada de 

someterse a unha autorregulamentación vinculante e vinculada ao repertorio das 

boas prácticas de responsabilidade social. Así como, no seu caso, a esixencia 

desas boas prácticas a provedores, contratistas e concesionarias. 

 

- Comercio xusto: sistema comercial baseado no diálogo, a transparencia e o 

respecto que persegue unha maior equidade no comercio internacional prestando 

especial atención aos criterios sociais e ambientais, recollidos na Resolución do 

Parlamento Europeo sobre comercio xusto e desenvolvemento (2005/2245 INI, 

do 6 de xullo de 2016, ou a que o substitúa. Contribúe o desenvolvemento 

sostible ofrecendo mellores condicións comerciais e asegurando o dereito das 

persoas produtoras e persoas traballadoras desfavorecidas. 

 

- Consumo socialmente responsable: conduta consistente na inclusión de criterios 

éticos, sociais ou ambientais á hora de contratar servizos ou mercar e consumir 

produtos. 

 

- Contratación pública socialmente responsable: aquela que ten en conta aspectos 

sociais, éticos e ambientais nos procedementos de licitación como poden ser, 

entre outros, as oportunidades de emprego, o traballo digno, o cumprimento cos 

dereitos sociais e laborais, a inclusión social, a igualdade de oportunidades, o 

deseño de accesibilidade para todas as persoas, e a pegada de carbono, a 

consideración dos criterios de sostibilidade, incluídas as cuestións de comercio 

xusto e un cumprimento voluntario máis amplo da responsabilidade social 

empresarial, á vez que se respectan os principios consagrados no Tratado da 

Unión Europea e as directivas de contratación. 

 

- Desenvolvemento sostible: aquel que satisfai  as necesidades da xeración 

presente sen comprometer a capacidade das xeracións futuras para satisfacer as 

súas propias necesidades e que se atopen na intersección da esfera social, 

económica e medioambiental. 

 

- Memoria de responsabilidade social: documento que expresa vinculación e 

compromiso da entidade coas políticas de responsabilidade social e sostibilidade, 

así como a posta en marcha na organización deste tipo de políticas, amosando os 

resultados obtidos. 

 

41



 
 

 

 

 

Partido dos 
Socialistas 
de Galicia 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Grupo Parlamentario 

Rúa do Hórreo, s/n Parlamento de Galicia. Tfno: 981 551 530 – Fax: 981 551 418 · 15702 SANTIAGO DE COMPOSTELA gp-socialista@parlamentodegalicia.es 

- Pactos de integridade: acordo entre a Administración pública (en particular, un 

órgano de contratación) e as empresas licitadoras ou as asociacións ou entidades 

que representen os seus intereses  polos que se comprometen a seguir un 

procedemento de contratación transparente e evitar calquera práctica que poida 

ser considerada como corrupción. 

 

- Produto e servizo socialmente responsable: o que se produce, realiza e 

comercializa de acordo coas boas prácticas de responsabilidade social, de acordo 

coa política integrada de produtos e servizos, a normativa europea sobre 

condicións sociais da empresa e con exclusión do seu posible uso ou consumo en 

contra dos dereitos humanos ou con deterioro da calidade do medio ambiente. 

 

- Responsabilidade social: conxunto de compromisos voluntarios de diversa orde 

económica, social, ambiental e de bo goberno adoptados polas empresas, as 

organizacións e institucións públicas e privadas, que constitúen un valor 

engadido ao cumprimento da lexislación aplicable e dos convenios colectivos, 

contribuíndo ao mesmo tempo ao progreso social e económico no marco dun 

desenvolvemento sostible. 

 

- Responsabilidade Social da Empresa: é a integración voluntaria por parte da 

empresa, no seu goberno, na súa xestión, na súa estratexia, políticas e 

procedementos das preocupacións sociais, laborais, ambientais e de respecto aos 

dereitos humanos que xorden da relación e o diálogo transparentes cos seus 

grupos de interese, responsabilizándose das consecuencias e dos impactos que se 

derivan das súas accións. (Informe subcomisión parlamentaria para promover a 

RSE- Contido na Estratexia española) 

 

- Empresa Socialmente Responsable: aquelas empresas que, cualificadas de 

acordo co procedemento previsto nesta norma, ademais do cumprimento estrito 

das obrigas legais vixentes, adopten a integración voluntaria no seu goberno, na 

súa xestión, na súa estratexia, políticas e procedementos das preocupacións 

sociais, laborais, ambientais e de respecto aos dereitos humanos que xorden da 

relación e o diálogo transparente cos seus grupos de interese, responsabilizándose 

das consecuencias e dos impactos que se derivan das súas accións. 
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TÍTULO I 

Capítulo I 

 

Do fomento da responsabilidade social pola Administración autonómica. 

 

 

Artigo 4. Principios reitores da acción administrativa da Xunta de Galicia 

 

A Xunta de Galicia no ámbito das súas competencias, fomentará e impulsará as 

políticas e accións de responsabilidade social. A tal efecto, adoptará estratexias 

baseadas nos principios de complementariedade, coordinación e transversalidade 

de xeito que se asegure unha coherencia nas súas políticas e accións específicas. 

 

Artigo 5. A responsabilidade social na educación, a formación, a investigación, a 

cultura e o deporte 

 

1.  A Administración autonómica adoptará as medidas necesarias para 

sensibilizar, informar, divulgar e formar en materia de responsabilidade social.  

 

2. A Administración autonómica fomentará a integración do galego dentro da 

estratexia de responsabilidade social corporativa, co obxecto de impulsar o uso 

da lingua propia en todas as esferas da nosa sociedade e sensibilizar á cidadanía 

coa diversidade cultural e lingüística. 

 

3. A Administración autonómica fomentará a inclusión dos valores da 

responsabilidade social mediante a formación e a súa  incorporación nos 

programas formativos, tanto da educación obrigatoria como dos ciclos 

formativos da formación profesional, nos plans de estudo da universidade e a 

investigación, fomentando os principios para unha formación especializada en 

técnicas de xestión socialmente responsables. 

 

4. A Administración autonómica fomentará a inclusión dos valores da 

responsabilidade social no desenvolvemento das actividades físicas e 

competicións deportivas que se leven a cabo por persoas físicas ou xurídicas. 
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Artigo 6. Do fomento do consumo de produtos e servizos socialmente 

responsables. 

 

1. A Administración autonómica fomentará a integración dos principios de 

responsabilidade social nas políticas de consumo. A dita finalidade, promoverá a 

información dirixida á cidadanía sobre o consumo cívico ou responsable, 

apoiando as iniciativas de terceiros neste ámbito, especialmente das 

organizacións de persoas consumidoras e usuarias. 

 

2. A Administración autonómica fomentará a través das asociacións de persoas 

consumidoras e usuarias da comunidade autónoma galega, hábitos de merca, uso 

e desfrute de bens e servizos que supoñan o consumo de produtos que incorporen 

valores ambientais ou de sostibilidade, sociais e éticos, e de respecto dos dereitos 

da infancia en toda a cadea de produción, así como o comercio xusto, coa 

finalidade de favorecer o desenvolvemento de pautas de consumo responsable e 

sostible na cidadanía. 
 

3. A Administración autonómica promoverá a utilización do etiquetado, tanto de 

comercio xusto como doutro tipo de acreditado como ferramenta distintiva do 

cumprimento de criterios de responsabilidade social, promovendo os produtos 

socialmente responsables. No caso do comercio xusto, o etiquetado debe ser 

recoñecido pola Organización Internacional do Comercio Xusto (WFTO), ou a 

demostración fidedigna de que se cumpren os criterios recollidos no artigo 2 da 

Resolución do Parlamento Europeo sobre comercio xusto e desenvolvemento 

(2005/2245 INI) ou a norma que a substitúa. 

 

4.  A  Administración autonómica promocionará nos seus actos protocolarios, na 

medida en que sexa posible, o consumo de produtos autóctonos galegos e de 

comercio xusto. 

 

5. As administracións públicas promoverán un modelo de turismo sostible, 

inclusivo, responsable e de calidade, impulsando a preservación e mellora dos 

recursos turísticos e a planificación e articulación no territorio. Neste senso, 

promoverán o comportamento socialmente responsable das empresas turísticas 

para que contribúan ao desenvolvemento sostible, orientando a actividade 

turística cara a actuacións capaces de conciliar o desenvolvemento económico 

sustentable, a competitividade e a eficiencia, coa protección do medio ambiente. 
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Artigo 7. A responsabilidade social nas políticas inclusivas. 

 

A Administración autonómica, respectando en todo caso o principio de 

legalidade, adoptará todas aquelas medidas necesarias tendentes a promover a 

inclusión de colectivos en risco de exclusión social, a igualdade de trato e non 

discriminación, a igualdade de oportunidades entre mulleres e homes, a 

igualdade retributiva, a conciliación da vida persoal, laboral e familiar, a 

flexibilidade horaria, a redución da xornada e a plena accesibilidade das persoas 

con diversidade funcional. 

 

Artigo 8. A responsabilidade social no emprego 

 

1. A Administración autonómica promoverá a calidade no emprego mediante 

melloras continuas nas condicións laborais e retributivas, así como a creación de 

emprego estable e a redución da temporalidade ou interinidade. Fomentarán a 

contratación indefinida, a formación continua do seu persoal, a promoción 

profesional e todas aquelas medidas tendentes a mellorar as condicións de 

empregabilidade, máis aló dos mínimos legais establecidos, e tendo en como 

premisa o diálogo social, a negociación colectiva e a participación. 

 

2. A Administración autonómica fomentará, ao igual que a innovación, o 

emprendemento e o apoio ao autoemprego, a promoción do traballo autónomo e 

a economía social, incentivando a economía local a fin de fomentar o 

desenvolvemento económico sostido, sustentable e inclusivo no territorio. 

 

Artigo 9. A responsabilidade social e o compromiso co medioambiente. 

 

A Administración autonómica promoverá todas aquelas medidas, accións e 

prácticas cuxo obxectivo sexa minimizar o impacto ambiental sobre o entorno 

das súas decisións, co obxecto de reducir os efectos do cambio climático, 

propiciar o respecto á biodiversidade, á preservación dos ecosistemas galegos, á 

paisaxe e ao patrimonio cultural e histórico. 

 

Na toma de decisións, e sen prexuízo das esixencias legais, adoptarán medidas 

complementarias que sexan respectuosas co medio ambiente, que fomenten o 

aforro enerxético, a diminución de residuos, a redución de radiacións, o control 

de emisións, enerxías renovables, o control da obsolescencia programada, a 

reciclaxe, entre outras, así como o consumo de produtos ecolóxicos certificados. 
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Artigo 10. A responsabilidade social e a cooperación ao desenvolvemento. 

 

1. A Administración autonómica fomentará que as entidades da economía social, 

as empresas e as organizacións empresariais da Comunidade galega poidan 

contribuír aos esforzos da cooperación para o desenvolvemento e ao 

cumprimento da Axenda 2030 para o desenvolvemento achegando a súa 

experiencia e recursos nos distintos sectores da súa actividade, asegurando 

sempre o carácter non lucrativo desta actividade e respectando os principios do 

Pacto Mundial de Nacións Unidas (Global Compact). 

 

2. A participación en actuacións de cooperación ao desenvolvemento que fagan 

tanto as cooperativas como as empresas ou organizacións empresariais da 

Comunidade galega, en colaboración coas administracións públicas galegas, 

levarase a cabo sempre no marco da responsabilidade social empresarial e en 

intervencións enfocadas ao desenvolvemento sustentable e equitativo de 

economías locais que permitan mellorar as condicións de vida das persoas fora 

das nosas fronteiras. En concreto, fomentarase o comercio xusto, recoñecido pola 

Unión Europea como ferramenta de cooperación e educación para o 

desenvolvemento sostible e a redución da pobreza. 

 

3. A Administración autonómica fomentará alianzas público-privadas do sector 

privado con organizacións non gobernamentais para o desenvolvemento, 

universidades do sistema universitario galego, sector público e organizacións da 

sociedade civil para realizar proxectos que contribúan a un desenvolvemento 

económico sustentable. 

 

 

Capítulo II 

 

O xestión pública socialmente  responsable  

 

Artigo 11. O fomento da corresponsabilidade social 

 

A Administración autonómica, ademais de fomentar a responsabilidade social 

sectorial prevista nesta lei, levará a cabo políticas e accións socialmente 

responsables que conduzan a un modelo de xestión pública que impulse a 

corresponsabilidade entre todos os actores cun sistema de gobernanza 

participativa. 
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Artigo 12. Contratación pública socialmente responsable 

 

1. A Administración autonómica empregará a contratación pública como 

instrumento estratéxico para incorporar criterios sociais, ambientais, éticos e os 

derivados doutras políticas públicas nos pregos de contratación. 

 

A incorporación dos citados criterios non poderá supoñer en ningún caso a 

infracción dos principios da contratación: igualdade, non discriminación, 

publicidade, libre concorrencia, actuación transparente e proporcionada e a libre 

prestación de servizos. 

 

2. A Administración autonómica impulsará a contratación pública socialmente 

responsable que incremente a eficiencia do gasto público e facilite a participación 

de pequenas e medianas empresas. Do mesmo xeito, impulsarán os pactos de 

integridade na contratación pública. 

 

Para estes efectos, os órganos de contratación reservarán a participación no 

proceso de adxudicación de determinados contratos de obras, subministracións  e 

servizos a centros especiais de emprego e empresas de inserción. Poderanse 

reservar contratos coas condicións e requisitos establecidos no artigo 77 da 

Directiva 2014/24/UE, do Parlamento e do Consello, do 26 de febreiro de 2014, 

sobre contratación pública, ou norma que a substitúa. 

 

Mediante acordo do Consello da Xunta fixarase a porcentaxe mínima de reserva, 

así como as condicións e áreas de actividade da reserva. 

 

Artigo 13. Incorporación de cláusulas de responsabilidade social na contratación 

pública 

 

1. A Administración autonómica incluirá na contratación pública cláusulas de 

responsabilidade social, ben como criterios de adxudicación ou como condicións 

especiais de execución, nos pregos de cláusulas administrativas particulares no 

seguinte senso: 

 

a) Incorporará unha cláusula contractual en todos os contratos públicos que 

estableza que as persoas ou entidades licitadoras, contratistas ou 

subcontratistas ou empresas filiais ou empresas interpostas non poden 

facer operacións financeiras en paraísos fiscais que sexan consideradas 

delictivas como delitos de branqueo de capitais, fraude fiscal ou contra a 

facenda pública. A tal fin, esixirase ás persoas ou entidades licitadoras, 

contratistas ou subcontratistas ou empresas filiais ou empresas interpostas, 
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a achega da correspondente declaración responsable aos efectos 

oportunos. 

 

b) Incorporará a advertencia de que o contrato está suxeito ao cumprimento 

das disposicións legais, regulamentarias e convencionais vixentes que 

resulten de aplicación en materia laboral, de seguridade social e de 

seguridade e saúde no traballo. 

 

c) Incorporará a obriga de que as persoas ou entidades licitadoras indiquen o 

convenio colectivo que estableza as condicións máis beneficiosas que será 

de aplicación ás persoas traballadoras que realicen a actividade obxecto do 

contrato, no caso de resultar adxudicatario, así como a obriga de facilitar 

canta información se requira sobre as condicións de traballo que unha vez 

adxudicado o contrato se aplique efectivamente ás persoas traballadoras. 

 

d) Indicará que a persoa ou entidade adxudicataria deberá, ao longo de toda a 

execución do contrato, aboar o salario recollido no convenio colectivo de 

aplicación que estableza as condicións máis beneficiosas, e que lle 

corresponda á persoa traballadora segundo a categoría profesional, sen que 

en ningún caso o salario a aboar poida ser inferior a aquel. 

 

e) Indicará que naqueles contratos que impoñan ao adxudicatario a obriga de 

subrogarse como empregador en determinadas relacións laborais, o órgano 

de contratación deberá facilitar aos licitadores, no propio prego ou na 

documentación complementaria, a información sobre as condicións dos 

contratos dos traballadores e traballadoras aos que afecte a subrogación 

que resulte necesaria para permitir a avaliación dos custos laborais que 

implicará tal medida. A estes efectos, a empresa que efectuase a prestación 

obxecto do contrato que se vai adxudicar e que teña a condición de 

empregadora dos traballadores e traballadoras afectados, estará obrigada a 

proporcionar a dita información, exacta e veraz, ao órgano de 

contratación, a requirimento deste. 

 

De igual modo, deberase incorporar no anuncio de licitación a advertencia 

de que esa contratación está sometida á subrogación dos contratos de 

traballo de todos os traballadores e traballadoras que, a pesar de pertencer 

a outra contrata, veñan realizando a actividade obxecto do contrato, 

quedando a nova empresa subrogada nos dereitos e obrigas laborais e de 

seguridade social da anterior. 
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f) Determinará os criterios que servirán de base para a adxudicación do 

contrato á oferta economicamente máis vantaxosa para a administración, 

entendida como aquela que non só teña en conta o menor prezo, senón 

tamén parámetros de eficacia, de xeito que se adxudique a oferta de mellor 

relación coste-eficacia, sempre e cando non repercuta nun menoscabo das 

condicións laborais, salariais e sociais dos traballadores e traballadoras 

afectados pola contratación ou a subcontratación e se vele polas 

condicións e a calidade do servizo que se ofrece. 

 

Os criterios poderán estar relacionados cos costes ou outro parámetro que 

permita identificar a oferta que presenta a mellor relación custe-eficacia, 

así como o custe do ciclo de vida ou criterios cualitativos que permitan 

identificar a oferta que presenta a mellor relación calidade-prezo. 

 

Os ditos criterios deben estar vinculados ao obxecto do contrato e cando 

se refira ou integre as prestacións que deba realizarse en virtude do dito 

contrato, en calquera dos seus aspectos e en calquera etapa do seu ciclo de 

vida, incluídos os factores que interveñen nos seguintes procesos: 

 

a´) No proceso específico de produción, prestación ou comercialización 

de, no seu caso, as obras, os subministracións ou os servizos; ou 

 

b´)  No proceso específico doutra etapa do seu ciclo de vida, aínda que 

non pertenza a súa parte substancial. 

 

g) Incluirá produtos baseados no comercio xusto e produtos ecolóxicos ou 

respectuosos co medioambiente como criterio de adxudicación ou 

condición de execución do contrato. A estes efectos, poderán requirir 

etiquetas específicas de comercio xusto recoñecidas pola Organización 

Internacional do Comercio Xusto (WFTO) ou ben etiquetas equivalentes 

ou calquera outro medio axeitado de proba que amosen que amosen o 

cumprimento dos requisitos da etiqueta específica de acordo cos criterios 

recollidos no artigo 3 da Resolución do Parlamento Europeo sobre 

comercio xusto e desenvolvemento (2005/2245 INI), ou norma que a 

substitúa. 

 

h) Incluirá cláusulas lingüísticas non discriminatorias relativas ao uso do 

galego durante a execución dos contratos. 
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2. Os órganos de contratación establecerán nos pregos mecanismos suficientes 

para o cumprimento das cláusulas de responsabilidade social, de conformidade 

co establecido na normativa básica contractual. 

 

2. Regulamentariamente se desenvolverá a inclusión de cláusulas de 

responsabilidade social na contratación pública, así como dos principios éticos e 

as regras de conduta aos que deben adecuar a súa actividade os contratistas, 

prevendo a dito fin a elaboración de guías ou pregos de contratación que faciliten 

a aplicación polos órganos de contratación do previsto neste artigo. 

 

Artigo 14. Da xestión responsable dos recursos humanos. 

 

A Administración pública favorecerá, mediante o diálogo con grupos de interese, 

entre outros, a aplicación, de fórmulas como o tele traballo que permitan a 

flexibilidade e a racionalización de horarios, a conciliación da vida familiar, 

persoal e profesional; do mesmo xeito fomentarán a implicación do seu persoal 

en accións de voluntariado corporativo ou de responsabilidade social. A xestión 

responsable dos recursos humanos debe ir dirixida á eficacia, eficiencia e á 

mellora do servizo prestado á cidadanía. 

 

Artigo 15. Da administración socialmente responsable na prestación de servizos 

públicos 

 

1. A Administración pública levará a cabo medidas de modernización e mellora 

continua da calidade dos servizos públicos que prestan á cidadanía da 

Comunidade Autónoma de Galicia, e instrumentarán accións específicas 

destinadas a mellorar as relacións desta coa Administración galega mediante a 

aplicación de instrumentos de xestión ligados á utilización de tecnoloxías da 

información e da comunicación. 

 

2. En cumprimento deste obxectivo, e sen prexuízo da súa regulamentación 

específica, avanzarase na redución ou supresión das cargas administrativas, a 

racionalización e simplificación dos procedementos administrativos, para dotalos 

de maior celeridade, eficacia e eficiencia na súa xestión, de acordo cos principios 

de boa administración, priorizando o uso de novas tecnoloxías da información, 

procurando a actualización permanente. 
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Artigo 16. Xestión responsable na transparencia. 

 

A Administración pública arbitrará mecanismos para impulsar o goberno aberto, 

a ética pública, a transparencia, a participación e a colaboración na xestión 

pública a fin de xerar vínculos de confianza entre a cidadanía e as institucións. A 

dito fin, entre outros e sen prexuízo da aplicación da Lei 1/2016, do 18 de 

xaneiro, de transparencia e bo goberno de Galicia, incorporaranse ao portal de 

transparencia as memorias de sostibilidade ou responsabilidade social que se 

elaboren de acordo ao previsto nesta lei. 

 

Artigo 17. Plan galego de responsabilidade social 

 

1.  O Consello da Xunta de Galicia aprobará o Plan galego de responsabilidade  

social como instrumento de planificación e xestión da Administración 

autonómica para levar a cabo a súa política en coordinación cos plans estatais na 

materia. Neste fixaranse os obxectivos, as medidas, actuacións e os indicadores a 

adoptar na súa vixencia. 

 

2. O Plan será de carácter transversal, plurianual e coa vixencia que no propio 

plan se estipule, e será informado polo Consello Galego de Responsabilidade 

Social tras un proceso participativo. Todo iso a proposta da consellería que teña 

atribuídas as competencias en materia de responsabilidade social. 

 

3. Previamente á súa aprobación, o Plan será remitido ao Parlamento de Galicia 

para o seu exame. 

 

Artigo 18. Memoria anual de responsabilidade social. 

 

1. A consellería que teña atribuídas as competencias en materia de 

responsabilidade social elaborará unha memoria anual na que se recollerá o 

conxunto de políticas, medidas e accións levadas a cabo en materia de 

responsabilidade social pola Administración da Xunta de Galicia e o seu sector 

público instrumental. 

 

A tal fin, nos dous meses seguintes ao peche de cada exercicio orzamentario, as 

consellerías e restantes organismos que integran o sector público, achegarán á 

consellería que teña atribuídas as competencias en materia de responsabilidade 

social, un informe sobre as iniciativas que, levadas a cabo no exercicio das súas 

competencias, veñan enmarcadas no ámbito da responsabilidade social. 
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2. A persoa titular da consellería que teña atribuída as competencias en materia 

de responsabilidade social presentará anualmente ao Consello da Xunta un 

informe con un resumo da dita memoria, dentro dos seis meses seguintes ao 

peche de cada exercicio orzamentario. 

 

A memoria presentarase tamén no Parlamento de Galicia e publicarase aos 

efectos oportunos. 

 

Artigo 19. Contido da memoria. 

 

1. A memoria incluirá todo o conxunto de políticas, medidas, accións e 

actuacións desenvolvidas polos diferentes organismos públicos da 

Administración da Xunta de Galicia e o seu sector público instrumental, 

enmarcadas no ámbito da responsabilidade social. 

 

2. O contido da memoria versará sobre tres eixos fundamentais: protección 

ambiental, inclusión social e os dereitos laborais e o bo goberno. 

 

Dentro de cada eixo, a memoria recollerá os seguintes contidos: 

 

a) Protección ambiental: actuacións referentes ao consumo enerxético, a 

redución de emisións e vertidos, a xestión de residuos, a reciclaxe, a 

xestión ambiental e preservación da biodiversidade, as enerxías 

renovables, a contratación pública con criterios ambientais, o consumo 

responsable e sustentable así como todas aquelas actuacións 

susceptibles de ser incluídas neste apartado. 

 

 

b) Inclusión social e dereitos laborais: aspectos referentes ao diálogo 

social  e a negociación colectiva, as políticas de igualdade e a 

conciliación, a diversidade, a accesibilidade universal, a saúde, a 

seguridade e hixiene no traballo, a formación e promoción profesional, 

o emprego e as retribucións, a acción social e os demais contidos 

relacionados cos aspectos recollidos neste apartado. 

 

c) Bo goberno: medidas adoptadas referentes a códigos éticos, 

transparencia na xestión e acceso á información pública, mellora da 

calidade dos servizos prestados á cidadanía, redución de cargas 

administrativas e contratación pública socialmente responsable, así 

como o resto de medidas susceptibles de ser incluídas neste apartado. 
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3. Sen prexuízo do previsto no apartado anterior, na memoria anual recolleranse 

tamén as actuacións referentes á promoción do galego, a participación activa na 

sociedade e, especialmente o voluntariado, as prácticas de comercio xusto 

levadas a cabo e calquera outra que mostren un compromiso cos valores e 

principios da responsabilidade social e a sostibilidade. 

 

TÍTULO II 
 

A responsabilidade social nas entidades galegas 

 

Artigo 20. Entidades socialmente responsables da Comunidade galega 

 

1. Aos efectos desta lei, consideraranse entidades galegas socialmente 

responsables aqueles traballadores e traballadoras autónomos, empresas e 

entidades, todo tipo de organizacións públicas e privadas que, cualificadas de 

conformidade co procedemento previsto nesta lei e o seu desenvolvemento 

regulamentario, ademais do cumprimento estrito das obrigas legais vixentes, 

teñan adoptado a integración voluntaria no seu goberno, xestión e na súa 

estratexia empresarial dos valores seguintes, de acordo á materialidade e 

especificidade da entidade. 

 

a) Aspectos éticos:  

 

-  Elaborar un código ético de conducta ou instrumento análogo que reflicte 

o compromiso da entidade co bo goberno corporativo. 

 

- Transmitir este código ético de conduta ou instrumento análogo ao persoal 

empregado, aos provedores, clientes, colaboradores, accionistas ou socios 

partícipes, ao contorno local e á sociedade en xeral. 

 

-  Orientar a misión, os valores e as normas da empresa cara esa 

responsabilidade social así como á mellora do seu bo goberno corporativo. 

 

-  Orientar cara  aos obxectivos e actividades dos seus grupos de interese. 

 

-  Comunicar os seus resultados de xestión estratéxica de responsabilidade 

social empresarial. 
 

-  Usar responsablemente a información e a comunicación. 

 

-  Elaborar portais de transparencia 
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-  Defender os dereitos humanos en toda a cadea de subministro. 

 

- Realizar ou participar en proxectos na comunidade de carácter cultural, 

deportivos, benéficos, lúdicos ou sociais. 

 

-  Adherirse aos mecanismos de resolución arbitral de conflitos xurdidos 

con   persoas consumidoras e usuarias, entre outros. 

 

b) Aspectos sociais e laborais:  

 

- Ofrecer un entorno laboral seguro e saudable. 

- Procurar a estabilidade no emprego. 

- Desenvolver accións de formación e actualización profesional. 
 

- Elaborar plans de igualdade que favorezan a conciliación da vida  persoal, 

l aboral e familiar e de corresponsabilidade entre mulleres e homes. 

- Elaborar plans para evitar calquera tipo de violencia no traballo, 

especialmente para evitar o acoso sexual 

-     Implicarse na mellora social do seu contorno. 

-     Colaborar co terceiro sector e promoción do voluntariado. 

-    Apoiar ao traballo das entidades sociais e participar en proxectos sociais 

que melloren a calidade de vida  das persoas máis vulnerables. 

- Promover os valores sociais. 

- Promover a non discriminación, a inclusión da diversidade e a inclusión 

de colectivos en risco de exclusión social.  

 

c) Aspectos ambientais:  

 

- Adoptar accións encamiñadas á protección da biodiversidade. 

- Apoiar con accións a loita contra o cambio climático. 

- Facer un uso eficiente dos recursos.  

- Establecer accións que preveñan a contaminación. 

- Facer un consumo responsable e sustentable. 

 

2. Consideraranse entidades socialmente responsables as de economía do ben 

común, é dicir, aquelas cuxo modelo económico estea baseado en valores como a 

dignidade humana, a solidariedade, a sostibilidade ecolóxica, a xustiza social, a 

transparencia e a participación democrática e cuxa medición da contribución ao 

ben común se teña feito mediante un balance do ben común. 
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Artigo 21. Avaliación da responsabilidade social. A memoria da responsabilidade 

social. 

 

1. Aos efectos de ser cualificadas como entidades socialmente responsables, as 

entidades galegas deberán presentar unha memoria de responsabilidade social 

que recolla os resultados analíticos sistemáticos e a avaliación dos aspectos que 

integran a responsabilidade social da entidade referidos no artigo anterior e 

seguir o procedemento de verificación previsto nesta Lei e as súas normas de 

desenvolvemento. 

 

2. A memoria de responsabilidade social axustarase aos seguintes principios: 

deberá ser transparente, incluirá opinións dos grupos de interese, será auditable, 

completa, relevante, axeitada ao contexto da organización, precisa, neutral, 

comparable e clara. 

 

3. A memoria de responsabilidade social basearase en calquera dos modelos 

nacionais e internacionais existentes, expresando a vinculación e compromiso da 

entidade coas políticas de responsabilidade social e sostibilidade, así como a 

posta en marcha na súa organización deste tipo de políticas, amosando os 

resultados obtidos. 

 

Artigo 22. Verificación da responsabilidade social. 

 

1. A verificación da responsabilidade social levarase a cabo mediante unha 

auditoría social externa, que deberá facer unha persoa física, entidade ou 

organismo independente especializado en auditorías, certificación ou 

normalización da calidade ou responsabilidade social que ostente acreditación 

oficial vixente, de conformidade co que se estableza regulamentariamente. 

 

2. A verificación da responsabilidade social farase a través dun informe de 

revisión preparado por un terceiro independente que sen carácter exhaustivo terá 

o seguinte contido: 

 

a) Título que indique que se trata dun informe de verificación 

independentemente. 
 

b) Debe identificar con claridade a información revisada e a entidade ou 

entidades a que se refire o período revisado. 
 

c) Os estándares ou criterios empregados na súa preparación. 
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d) A identificación do estándar ou estándares empregados na revisión así 

como os procedementos de revisión aplicados. 
 

e) Conclusión da persoa auditora sobre a baseado traballo realizado, así 

como a súa identificación, nome e enderezo. 
 

f) Aspectos de mellora ou recomendacións, se se considera necesario, sobre 

aspectos relativos ao control interno, sistemas de xestión, os métodos de 

cálculo, os sistemas de información ou outros aspectos que contribúan á 

responsabilidade social. 

 

3. Regulamentariamente regularase un modelo simplificado de verificación para 

os traballadores e traballadoras autónomas, así como para as entidades e 

empresas de menos de 50 persoas no persoal, tomando como parámetro a 

actividade destas en atención á maior ou menor salubridade, perigo e impacto 

ambiental. 

 

Artigo 23. Cualificación da entidade galega socialmente responsable. 

 

1. A consellaría competente para outorgar a cualificación de entidade galega 

socialmente responsable será a consellería que teña atribuídas as competencias en 

materia de responsabilidade social, podendo crear, do mesmo xeito, un distintivo 

que acredite a unha entidade galega socialmente responsable. 

 

2. O procedemento para obter a cualificación de entidade galega socialmente 

responsable iniciarase a instancia de parte. Regulamentariamente estableceranse 

os requisitos para outorgala, e todo o referente á revogación e homologación da 

cualificación outorgada por outra comunidade autónoma, pola Administración 

xeral do Estado ou por outros Estados ou organizacións internacionais. 

 

3. Do mesmo xeito, preverase regulamentariamente un procedemento 

simplificado para outorgar a cualificación de entidade galega socialmente 

responsable a todas aquelas con domicilio na Comunidade Autónoma galega que 

xa conten cunha memoria de responsabilidade social elaborada de acordo a 

calquera dos modelos nacionais e internacionais existentes e oportunamente 

verificada. 
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Artigo 24. Rexistro de entidades galegas socialmente responsables. 

 

1. Créase o Rexistro de Entidades Galegas Socialmente Responsables, adscrito á 

consellería competente en materia de responsabilidade social. 

Regulamentariamente desenvolverase todo o referente ao seu réxime de 

organización e funcionamento. 

 

2. O rexistro gozará de carácter público e natureza administrativa e nel 

inscribiranse as empresas e entidades que obtivesen a cualificación anterior, así 

como as revogacións. 

 

Artigo 25. Beneficios do outorgamento da declaración de entidade galega 

socialmente responsable, as que teñan unha cualificación similar e aquelas que 

acrediten prácticas de responsabilidade social 

 

As entidades cualificadas como entidade galega socialmente responsable, todas 

aquelas que teñan unha cualificación similar outorgada por outra comunidade 

autónoma, pola Administración xeral do Estado ou por outros Estados ou 

organizacións internacionais; así como aquelas que acrediten prácticas de 

responsabilidade social gozarán, como mínimo, dos seguintes beneficios: 

 

a) En materia de contratación pública: considerarase un criterio de 

desempate na adxudicación, de conformidade co previsto na lexislación 

sobre contratos do sector público, ou ben ter a condición de entidade 

galega socialmente responsable ou cualificación similar, ou ben que a 

empresa teña posto en marcha o maior número de iniciativas no ámbito da 

responsabilidade social corporativa. 

 

b) En materia de concesión de axudas públicas e subvencións: as bases 

reguladoras e as convocatorias de axudas e subvencións establecerán 

como criterio de valoración ou ponderación no seu outorgamento, e en 

función do seu obxecto, a cualificación de entidade galega socialmente 

responsable ou cualificación similar, así como a realización de prácticas 

de responsabilidade social. 

 

c) Exhibición do distintivo: as entidades galegas socialmente responsables 

cualificadas de acordo co previsto nesta lei, poderán empregar e publicitar 

en todas as súas relacións o distintivo que as acredita de tal xeito. A 
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consellaría competente en materia de economía velará polo uso correcto 

do dito distintivo. 

 

d) Beneficios fiscais: a normativa autonómica reguladora dos tributos 

propios poderá establecer beneficios fiscais para as entidades declaradas 

como entidade galega socialmente responsable. 

 

e) A Administración autonómica adoptará medidas de publicidade para dar a 

coñecer as empresas cualificadas como “Entidade Galega Socialmente 

Responsable”. 

 

 

Artigo 26. Premios de Responsabilidade Social Empresarial de Galicia. 

 

A Administración autonómica outorgará anualmente anualmente outorgará os 

Premios de Responsabilidade Social Empresarial de Galicia destinados a premiar 

ás entidades que, habendo sido cualificadas previamente como tal, destacaran na 

promoción dos valores da responsabilidade social.  

 

TÍTULO III 
 

Do Consello Galego de Responsabilidade Social 

 

Artigo 27. Creación do Consello Galego de Responsabilidade Social. 

 

1. Créase o Consello Galego de Responsabilidade Social, órgano colexiado e de 

participación da sociedade civil organizada, adscrito á consellaría que teña 

atribuídas as competencias en materia de responsabilidade social.. 

 

2. No Consello Galego de Responsabilidade Social estarán representadas, de 

xeito cuadripartito e paritario, as administracións públicas galegas, as 

organizacións empresariais máis representativas, as organizacións sindicais máis 

representativas, as organizacións de persoas consumidoras e usuarias máis 

representativas e outras organizacións e institucións de recoñecida 

representatividade e interese no ámbito da responsabilidade social corporativa na 

Comunidade Autónoma de Galicia. 
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Artigo 28. Funcións do Consello Galego de Responsabilidade Social. 

 

1. O Consello Galego de Responsabilidade Social configúrase como o órgano de 

referencia para a promoción e o asesoramento na programación das políticas da 

Administración autonómica en materia de responsabilidade social. 

 

2. O Consello Galego de Responsabilidade Social terá, entre outras, as seguintes 

funcións: 

 

a) Informar as normas da Administración autonómica en materia de 

responsabilidade social. 

b) Fomentar e potenciar as iniciativas de responsabilidade social no ámbito 

empresarial. 

c) Colaborar na execución das políticas en materia de responsabilidade 

social. 

d) Informar o Plan galego de responsabilidade social. 

e) Artellar un sistema de información en materia de responsabilidade social, 

actuando como órgano permanente de recollida e análise da información 

autonómica, estatal, europea e internacional sobre a responsabilidade 

social. 

f) Avaliar o efecto das políticas institucionais postas en marcha na materia, 

facendo un seguimento delas. 

g) Construír un foro de intercambio e comunicación sobre a responsabilidade 

social entre organismos públicos, do sector empresarial e demais 

organizacións e institucións de recoñecida representatividade da 

Comunidade Autónoma de Galicia. 

h) Elaborar un informe anual sobre o impacto das políticas de 

responsabilidade social na Comunidade Autónoma de Galicia. 

i) Elaborar estudos e informes técnicos na materia, así como formular 

recomendacións e propostas. 

j) Promover accións formativas en materia de responsabilidade social. 

k) Propor as persoas ou entidades nas que recaerán os Premios de 

Responsabilidade Social Empresarial de Galicia. 

l) Calquera outra función relacionada co ámbito das súas competencias que 

se lle atribúa legal ou regulamentariamente. 

 

3.- Regulamentariamente establecerase a composición, organización e 

funcionamento do Consello Galego de Responsabilidade Social tanto na súa 

vertente de órgano colexiado e de participación en materia de responsabilidade 

social como na de Observatorio galego de responsabilidade social. Neste último 
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caso, o regulamento de desenvolvemento preverá a participación prioritaria das 

universidades públicas galegas e da Administración local. 

 

Artigo 29. Actuacións para a promoción pola Xunta de Galicia. 

 

A Xunta de Galicia anualmente procederá a subvencionar a obtención de 

certificacións de normas ou estándares de Responsabilidade Social e elaboración 

de plans de igualdade, impulsando a consecución da marca galega de Excelencia 

en Igualdade, medidas de conciliación laboral, así como a promover programas 

de asesoramento para as entidades recollidas no artigo 20 desta Lei, 

especialmente para as pemes, micropemes e autónomos. 

 

Disposición adicional primeira. Plan de Formación. 

 

O órgano competente en materia de responsabilidade social instará no prazo de 

seis meses, dende a entrada en vigor desta lei, ao órgano competente en materia 

de formación no ámbito da administración da Xunta de Galicia para que, no seu 

plan de formación, inclúa cursos en materia de responsabilidade social e 

contratación pública socialmente responsable, coa finalidade de concienciar e 

formar ao seu persoal empregado público nesta materia. 

 

Disposición adicional segunda.  Oficina de Responsabilidade Social Empresarial. 

 

Dependente da consellaría competente en materia de responsabilidade social, 

existirá unha Oficina de Responsabilidade Social, encargada de informar, 

orientar e prestar apoio técnico ás entidades e empresas en materia de 

responsabilidade social, así como da xestión e tramitación de toda a actividade 

administrativa relacionada ca materia. 

 

Disposición adicional terceira . Observatorio galego da responsabilidade social. 
  
O actual Observatorio galego da responsabilidade social  integrarase no Consello 

Galego de Responsabilidade Social, e actuará como órgano de información e 

consulta en materia de responsabilidade social no territorio da comunidade 

autónoma de Galicia, de acordo ao establecido no artigo 28 desta lei. 

 

Disposición derrogatoria. Derrogación normativa. 
 

Quedan derrogadas cantas disposicións de igual ou inferior rango se opoñan á 

esta lei. 
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Disposición derradeira primeira. Desenvolvemento normativo 
 

1.- Habilítase á Xunta de Galicia para ditar cantas disposicións sexan necesarias 

para o desenvolvemento e a aplicación do establecido nesta lei. 

 

2.- No prazo máximo de seis meses a Xunta de Galicia aprobará o regulamento 

de desenvolvemento desta lei. 

 

3.- No prazo máximo de oito meses, constituirase o Consello Galego de 

Responsabilidade Social. 

 

4.- A Xunta de Galicia procederá a modificar o Decreto 156/2014, do 4 de 

decembro, polo que se institúen os Premios de Responsabilidade Social 

Empresarial de Galicia para adaptalo ás disposicións desta lei. 

 

5.- A Xunta de Galicia aprobará no prazo máximo de un ano, o Plan Galego de 

Responsabilidade Social de acordo co regulado no artigo 17 desta lei. 

 

 

Disposición derradeira segunda. Entrada en vigor 

 

Esta lei entrará en vigor ao día seguinte ao da súa publicación no Diario Oficial 

de Galicia. 

 
 

Pazo do Parlamento, 17 de outubro de 2018 
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ANTECEDENTES 

 

 

 Lei 2/2011, de 4 de marzo, de economía sostible. 

 

 Real decreto 221/2008, do 15 de febreiro, polo que se crea e regula o Consello 

Estatal de Responsabilidade Social das Empresas. 

 

 Orde ESS/1554/2016, do 29 de setembro, pola que se regula o procedemento 

para o rexistro e publicación das memorias de responsabilidade social e de 

sostibilidade das empresas, organizacións e administracións públicas. 

 

 Real Decreto lexislativo 1/2013, do 29 de novembro, polo que se aproba o Texto 

Refundido da Lei xeral de dereitos das persoas con discapacidade e da súa 

inclusión social. 

 

 Libro Verde. Fomentar un marco europeo para a responsabilidade social das 

empresas. 2001. Comisión das Comunidades Europeas 

 Axenda Social Europea aprobada polo Consello Europeo de Niza do 7, 8 e 9 de 

decembro de 2000 (2001/C 157/02) 

 Comunicación da Comisión relativa á Responsabilidade Social Empresarial, 

Unha contribución empresarial ao desenvolvemento Sostible, Bruselas, 2 de 

xullo de 2002 

 Comunicación da Comisión ao Parlamento Europeo, ao Consello e ao Comité 

Económico e Social Europeo para poñer en práctica a Asociación para o 

crecemento e o emprego Facer de Europa un polo de excelencia da 

Responsabilidade Social das Empresas  

 Comunicación da Comisión Europea sobre “Estrategia renovada da UE para 

2011-2014 sobre a responsabilidad social das empresas”, do 25 de octubre de 

2011. 

 Resolución do Parlamento Europeo, do 13 de marzo de 2007, sobre a 

responsabilidade social das empresas. 

 Lei 15/2010, de 9 de decembro, de responsabilidade social empresarial en 

Estremadura.  

 Lei 18/2018, do 13 de xullo, da Generalitat, para o fomento da responsabilidade 

social. (Comunidade Valenciana). 

 Lei 6/2016, de 4 de maio, da economía social de Galicia.  

 Decreto 156/2014, do 4 de decembro. Institúe os Premios de Responsabilidade  

Social Empresarial de Galicia. 
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Asinado dixitalmente por: 
 

Xoaquín María Fernández Leiceaga na data 17/10/2018 11:27:45 
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2.1 38091(10/CPP-000084)

Dirección Xeral de Relacións Institucionais e Parlamentarias

Da Sra.  conselleira do Mar, por petición propia, para dar

conta da liña de traballo de cara á negociación dos totais

admisibles de capturas e das cotas para 2019

Publicación da iniciativa, 368, 10.10.2018
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l 0001/0001 

XUNTA DE GALICIA 
VICPRE8)ENC1A E CONSELLEHIA DE PRES1DENCb. 
AMINl$TACIW$ PÛLICAS XUST1LA 
DI,cdón Xera de Relaclóne InBtJDJCIOnele 
e Fanentai1e 

-'rL 
iXlsTFo XRAL ECflADA 

p 

U ;EPREšiDCAE ci+ 	¡)r 

1 	ADMNIS1ACO 

- 3 OUT. 2018 

A D A 

1i 

I1 

Solicítolle, consonte o disposto rio artigo 144 do Regulamento da Cámara, a 

comparecencia a petición propia -ante o Pleno- da conselleira do Mar para dar 

conta "da uña de traballo de cara á negociación de TAC e cotas para 

2019". 

Santiago de Compostela, 

A directora xeral de Relacións Institucionais e Parlamentarias 

(AS/NADO DIX! TAL.MENTE) 

Sr. presidente do Parlamento de Galicia 
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3. Mocións
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3.1 40794(10/MOC-000114)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Vilán Lorenzo, Patricia

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

relación cos proxectos de instalacións de xestión e

tratamento de residuos, así como coas instalacións xa

existentes. (Moción, a consecuencia da Interpelación n.º

38227, publicada no BOPG n.º 368, do 10.10.2018, e debatida

na sesión plenaria do 20.11.2018)
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Rúa do Hórreo, s/n, Parlamento de Galicia. 15702 SANTIAGO DE COMPOSTELA 

Tlf: 981 551 530 · gp-socialista@parlamentodegalicia.es 

Á Mesa do Parlamento 

 

O Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, por iniciativa da súa 

deputada, Patricia Vilán Lorenzo, a través do seu portavoz e ao abeiro do 

disposto no artigo 151.2 do Regulamento da Cámara, presenta a seguinte moción 

para substanciar a Interpelación debatida na Sesión plenaria celebrada os días 20 

e 21 de novembro de 2018, sobre a política do Goberno galego en relación cos 

proxectos de instalacións de xestión e tratamento de residuos (10/INT-001266, 

doc. núm. 38227) 

 

Moción 

 

O Parlamento galego insta a Xunta de Galicia, con relación aos proxectos de 

instalacións de xestión e tratamento de residuos en solo rústico e/ou en solos 

preto de zonas residenciais e con relación ás instalacións xa existentes, a: 

1. Cumprir o mandato da Lei 2/2016, do 10 de febreiro, do solo de Galicia, en 

canto á obriga do máximo respecto á preservación dos valores que lle son 

propios, nunha aposta decidida pola explotación e xestión sustentable dos 

recursos naturais e co fin de que todas as instalacións de xestión e 

tratamento de residuos en solo rústico e/ou en solos preto de zonas 

residenciais sexan garantistas respecto da protección do medio ambiente e 

conteñan plans de restauración fiables e efectivos.  

2. Establecer un control exhaustivo e periódico das xa existentes instalacións 

de xestión e tratamento de residuos en solos rústicos e/ou en solos preto de 

zonas residenciais, procedendo á apertura dos procedementos sancionadores 

cando sexa preciso e dando traslado ao Ministerio Fiscal naqueles supostos 

nos que se superen os límites recollidos en cada unha das Autorizacións 

Ambientais Integradas (AAI). 

3. Modificar, antes do remate do ano 2018, o apartado 9.1.3.A (Criterios de 

Emprazamento, Xerais) do Plan de Xestión de Residuos Industriais de 

Galicia 2016-2022, no seguinte senso: “As instalacións de xestión, salvo as 

referentes á eliminación de residuos en vertedoiro, localizaranse en 

polígonos industriais”. “Distancia a núcleos de poboación e outras 

actividades e servizos. Buscarase que a localización proposta garanta a 

compatibilidade da nova infraestrutura ou ampliación da existente, cos 

usos existentes e a contorna, mediante a aplicación das medidas correctoras 

que se requiran. En todo caso, as novas instalacións non poderán situarse a 

unha distancia inferior a 2500 metros dos núcleos rurais ou urbanos e a 

1000 metros da vivenda máis próxima, agás que o planeamento municipal 
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Tlf: 981 551 530 · gp-socialista@parlamentodegalicia.es 

motive, atendendo as circunstancias propias do territorio, outras distancias 

diferentes, sempre salvagardando a calidade ambiental do contorno.” 

4. Establecer convenios con aqueles concellos que non dispoñen de medios 

suficientes para financiar as actuacións relativas aos informes que teñan a 

obriga de emitir (como os que se refiran á compatibilidade urbanística dos 

proxectos) respecto destas instalacións de xestión e tratamento de residuos. 

5. Impulsar a execución das partidas orzamentarias destinadas anualmente á 

restauración de minas e calquera planta de tratamento e xestión.   

 

 

Pazo do Parlamento, 23 de novembro de 2018 

 

Asdo.: Patricia Vilán Lorenzo 

Deputada do G.P. dos Socialistas de Galicia 

 

Asdo.: Xoaquín Fernández Leiceaga 

Portavoz do G.P. dos Socialistas de Galicia 

  

  

  

  

 

 

 

 
 

 

 

Asinado dixitalmente por: 

 

Patricia Vilán Lorenzo na data 23/11/2018 09:43:45 

 

Xoaquín María Fernández Leiceaga na data 23/11/2018 09:43:51 
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3.2 40795(10/MOC-000115)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego

Presas Bergantiños, Noa

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

relación co impacto que está a ter en Galicia a suba

constante do prezo da electricidade. (Moción, a consecuencia

da Interpelación n.º 38087, publicada no BOPG n.º 354, do

12.09.2018, e debatida na sesión plenaria do 20.11.2018)
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OFICINA PARLAMENTAR 

Parlamento de Galiza 

Rúa do Hórreo, s/n. Tel. 0034 981 551 545 

Fax. 0034 981 551 420. Fax prensa: 0034 981 551 421 

gp-bng@parlamentodegalicia.gal 

15702 Santiago de Compostela 

Galiza 

 

 

 

Á Mesa do Parlamento 

O Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego (BNG), a iniciativa da 

deputada Noa Presas Bergantiños, ao abeiro do disposto no artigo 151.2 do 

Regulamento da Cámara, presenta a seguinte Moción para substanciar a Interpelación 

debatida na sesión plenaria celebrada o pasado 20 de novembro, sobre a política do 

Goberno galego en relación co impacto en Galicia da suba constante do prezo da 

electricidade (doc. núm 36087, [10/INT-001202]). 

 

Moción 

“O Parlamento de Galiza insta á Xunta a: 

1. Comprometerse cunha maior intensidade na defensa dos puntos acordados no 

Parlamento galego no Pleno do 23 de outubro e dos puntos demandados no escrito 

remitido polo Comité de empresa á Xunta de Galiza con data de rexistro do 30 de 

outubro de 2018. De forma especial, a Xunta deberá impulsar de forma inmediata a 

constitución dunha mesa de traballo con todas as partes implicadas para consensuar as 

medidas a defender buscando o garante do mantenemento da actividade empresarial e o 

emprego, así como implicarse para achegar seguridade e permitir ao conxunto das 

empresas eletrointensivas competir en igualdade de condicións co resto de factorías a 

nivel internacional. 

2. Demandar do goberno central a intervención pública en Alcoa Coruña a 

través da SEPI. 
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Parlamento de Galiza 

Rúa do Hórreo, s/n. Tel. 0034 981 551 545 

Fax. 0034 981 551 420. Fax prensa: 0034 981 551 421 

gp-bng@parlamentodegalicia.gal 

15702 Santiago de Compostela 

Galiza 

 

 

 

3. Constituír unha mesa de seguimento estábel participada polos sectores 

dependentes das poxas de interrompibilidade -cando menos organizacións sociais, 

representatividade das empresas, administración galega- de cara a analizar as posíbeis 

repercusións para Galiza de cada unha das poxas, das mudanzas no sistema de poxa de 

interrompibilidade, elaborar propostas para a súa modificación así como impulsar a 

planificación no desenvolvemento industrial e na fixación de emprego. A primeira 

reunión deberá convocarse inmediatamente despois da poxa de decembro de 2018, con 

especial atención á influencia do seu resultado na situación de Alcoa.  

4. Defender a mudanza do o actual sistema de poxas de interrompibilidade por 

un sistema de tarifa industrial que sexa estábel no tempo e con variacións predicíbeis 

para a subministración da industria electrointensiva, que se poderá acoller sempre e 

cando cumpran as seguintes condicións cuxo desenvolvemento debe ser acordado por 

parte do Estado coas comunidades produtoras: 

a) Dispoñibilidade de interrupción do subministro de ser preciso como 

ferramenta de xestión da demanda para dar resposta rápida e eficiente ás 

necesidades do sistema eléctrico. 

b) Obriga de realización de investimentos periódicos que garantan a viabilidade 

e modernización dos procesos produtivos, así como obriga de mantemento do 

emprego e do nivel adquisitivo dos cadros de persoal. 

c) Obriga de presentación dun Plan de Desenvolvemento Industrial por cada 

período de cinco anos, para cuxa revisión anual deberán ser arbitrados 

mecanismos de seguimento por parte da administración.  

5. Defender que as peaxes e cargos desta tarifa industrial sexan diferentes en 

cada Comunidade Autónoma en base á súa condición de excedentaria ou deficitaria na 
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Parlamento de Galiza 

Rúa do Hórreo, s/n. Tel. 0034 981 551 545 

Fax. 0034 981 551 420. Fax prensa: 0034 981 551 421 

gp-bng@parlamentodegalicia.gal 

15702 Santiago de Compostela 

Galiza 

 

 

 

produción de enerxía eléctrica, beneficiándose con peaxes máis baixas aquelas 

comunidades que son exportadoras netas de electricidade, en compensación por soportar 

os custos sociais e medioambientais das instalacións de produción.” 

 

Santiago de Compostela, 23 de novembro de 2018 

 

Asdo.: Noa Presas Bergantiños 

Deputadas do G.P. do BNG 

Ana Pontón Mondelo 

Portavoz do G.P. do BNG 

 

 

 

Asinado dixitalmente por: 

 

Noa Presas Bergantiños na data 23/11/2018 11:35:01 

 

Ana Pontón Mondelo na data 23/11/2018 11:35:07 
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3.3 40799(10/MOC-000116)

Grupo Parlamentario de En Marea

Solla Fernández, Eva

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

relación coa dotación de medios humanos e materiais dos

servizos de urxencias dos centros hospitalarios. (Moción, a

consecuencia da Interpelación n.º 27682, publicada no BOPG

n.º 280, do 21.03.2018, e debatida na sesión plenaria do

20.11.2018)
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Á MESA DO PARLAMENTO 

O Grupo Parlamentario de En Marea por inciativa da súa deputada Eva Solla 

Fernández e a través do seu voceiro Luís Villares Naveira, ao abeiro do 

disposto no artigo 151.2 do Regulamento da Cámara, presenta a seguinte Moción 

para a substanciación da Interpelación 27682 (10/INT-000892) debatida na 

sesión plenaria do 20 de novembro 2018, sobre a política do Goberno galego en 

relación coa dotación de medios humanos e materiais dos servizos de urxencias 

dos centros hospitalarios. 

 

MOCIÓN: 

“O Parlamento de Galicia insta á Xunta de Galicia a:  

- Incrementar os efectivos profesionais nos servizos de urxencias tanto de 

atención primaria como de atención especializada de xeito permanente, 

acordando coas representantes sindicais das e dos traballadores as 

melloras necesarias no inmediato.  

- Proceder á apertura das plantas e alas inoperativas de xeito permanente, 

dotándoas co persoal necesario para absorber as necesidades de ingresos 

hospitalarios.  

- Establecer protocolos para asistencia ás persoas pendentes de ingreso. 

- Atender con carácter urxente, o incremento de efectivos de persoal nas 

urxencias do CHUS, demandados pola Xunta de Persoal, así como a 

substitución do 100% das ausencias e o cumprimento dos requirimentos 

da Inspección de Traballo.   

- Elaborar un Plan funcional para as urxencias do CHUS negociado coa 

Xunta de Persoal. 
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- Repoñer o material obsoleto nos hospitais do Servizo Galego de Saúde, 

con especial atención ao material das urxencias do CHUS.” 

Santiago de Compostela, 23 de novembro de 2018. 

 

Asdo.: Eva Solla Fernández 

Deputada do G.P. de En Marea. 

Luís Villares Naveira 

Voceiro do G.P. de En Marea. 

 

 

 
Asinado dixitalmente por: 

 
Eva Solla Fernández na data 23/11/2018 12:45:53 

 
Luis Villares Naveira na data 23/11/2018 12:46:02 
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3.4 40805(10/MOC-000117)

Grupo Parlamentario de En Marea

Quinteiro Araújo, Paula e Chao Pérez, Luca

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

relación coas condicións laborais das mulleres que traballan

limpando pisos, hoteis e apartamentos. (Moción, a

consecuencia da Interpelación n.º 38579, publicada no BOPG

n.º 371, do 16.10.2018, e debatida na sesión plenaria do

20.11.2018)
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    Á MESA DO PARLAMENTO  

O Grupo Parlamentar de En Marea, por iniciativa das súas deputadas Paula 

Quinteiro Araújo e Luca Chao Pérez, ao abeiro do disposto no artigo 151.2 do 

Regulamento da Cámara, presenta a seguinte Moción para substanciar a 

Interpelación doc. núm. 38579, sobre a política do Goberno galego en relación 

coas condicións laborais das mulleres que traballan limpando pisos, hoteis e 

apartamentos, que foi tratada na sesión plenaria do día 20 de novembro de 2018. 

(10/INT-001276). 

 

MOCIÓN 

A) O Parlamento Galego insta a Xunta de Galicia a:  

1. Elaborar un estudo, incorporando a perspectiva de xénero, en materia de saúde 

laboral en relación ás condicións ergonómicas e psicosociais, avaliando as 

condicións de traballo que se dan nos hoteis e albergues en Galicia. 

2. Impulsar o diálogo social entre a patronal do sector e as organizacións 

sindicais para solventar os problemas actuais e rematar coa situación de 

precariedade laboral.  

3. Condicionar a concesión de axudas a establecementos hoteleiros ao 

cumprimento das condicións de traballo das camareiras de piso, verificado a 

través de inspeccións de traballo. Será requisito indispensable para a percepción 

destas axudas  non ter sido obxecto anteriormente de sancións efectivas impostas 

polas Inspección de Traballo por delitos contra a seguridade ou a saúde das súas 

traballadoras e traballadores. 
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4. A creación dun selo de calidade para os hoteis e albergues co obxectivo de 

combater a precariedade que se dá neste sector e incentivar un novo modelo 

laboral e turístico. As empresas, para recibir este, deberán cumprir coa aplicación 

do convenio colectivo do sector, e coa actual lexislación en materia de 

prevención e riscos laborais, e en materia de igualdade. Ademais non 

externalizarán aqueles servizos que son necesarios para o funcionamento diario 

do establecemento hoteleiro; tales como o servizo de limpeza. 

B) O Parlamento Galego insta a Xunta de Galicia a solicitar ao Goberno central a 

que: 

1.-Se aumente o número de inspectores e inspectoras de traballo e seguridade 

social en Galicia. Así como as inspeccións que se levan adiante no sector 

turístico e que afectan ás condicións laborais das traballadoras.  

2. Se modifiquen as condicións de xubilación anticipada para aquelas 

traballadoras que non poidan continuar exercendo o seu traballo debido as 

doenzas derivadas dunha excesiva carga de traballo. 

3. Se derroguen as últimas reformas laborais que establecen unha perdida de 

dereitos de negociación colectiva que afectan especialmente a un sector tan 

precarizado coma este, e que favorecen a externalización. 

 

 Santiago de Compostela, 23 de novembro de 2018. 

 

   Asdo.: Paula Quinteiro Araujo 

    Luca Chao Pérez 

    Deputadas do G.P. de En Marea. 
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    Luís Villares Naveira 

    Voceiro do G.P. de En Marea  

 

 

 

 

 

Asinado dixitalmente por: 

 

Paula Quinteiro Araújo na data 23/11/2018 13:51:39 

 

Luca Chao Pérez na data 23/11/2018 13:52:08 

 

Luis Villares Naveira na data 23/11/2018 13:52:16 

 

81



 

 

Reunión do Pleno do Parlamento

Día: 04.12.2018        Hora: 10:00

Orde do día

 

 

4. Proposicións non de lei
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4.1 37093(10/PNP-002780)

Grupo Parlamentario Popular de Galicia

Arias Rodríguez, Raquel e 9 máis

Sobre as demandas que debe realizar o Goberno galego ao

Goberno central para a modificación da Lei orgánica 5/1985,

do 19 de xuño, do réxime electoral xeral, no que atinxe aos

artigos referidos ao exercicio do voto polos españois

residentes no exterior

Publicación da iniciativa, 362, 26.09.2018
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A Mesa do Parlamento 

O Grupo Parlamentario Popular de Galicia, a través do seu Portavoz e por iniciativa 
das deputadas e deputados,  Raquel Arias Rodríguez, César Fernández Gil, Jacobo 

Moreira Ferro, Isabel Novo Fariña, Antonio Mouriño Villar, Alberto Pazos 

Couñago, Paula Prado del Río, Mª Julia Rodríguez Barreira, Guadalupe Murillo 

Solís e Moisés Blanco Paradelo,  ao abeiro do disposto no artigo 160 e concordantes 
do Regulamento da Cámara, presenta ante esta Mesa a seguinte proposición non de 

lei para o seu debate en Pleno. 

Exposición de motivos 

Durante o Goberno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero modificouse, mediante 

a Lei Orgánica 2/2011, de 28 de xaneiro, o artigo 75 e suprimiuse o artigo 190, ambos 

da Lei Orgánica de Réxime Electoral Xeral. 

Desta forma, os cambios lexislativos introduciron o réxime vixente, que se aplica ás 

eleccións ás Cámaras das Cortes Xerais, ás das asembleas das Comunidades 

Autónomas e ás do Parlamento Europeo para electores inscritos no CERA, que pasou 

a ser o coñecido como sistema de voto rogado, tal e como acontecía no sistema 

establecido ata o ano 2011 para exercer o dereito a voto nas eleccións municipais. 

Neste sistema de voto rogado adquire una vital importancia para o seu bo 

funcionamento, por un lado, a actuación da Administración Exterior española, e por 

outro, sigue dependendo dos servizos postais dos países de residencia. A experiencia 

dende a súa implantación é que se trata de un proceso ineficiente ademais de que 

impide, de facto, exercer o dereito a voto de miles de españois residentes no exterior.   

Dende as primeiras eleccións xerais nas que se aplicou este sistema en 2011, ata os 

últimos comicios xerais celebrados o 26 de xuño de 2016, a caída da participación dos 

electores foi moi significativa, poñendo de manifesto as importantes deficiencias do 

sistema de voto rogado.  
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Así, e segundo a información publicada pola Xunta Electoral Xeral nos comicios xerais 

de 2008, con 1.205.149 electores censados, chegaron a ser escrutados os votos do 

31,88% dos electores do CERA. Pola contra, nas eleccións xerais de 2016, dos 

1.924.087 electores inscritos no CERA,  só o 8,78% conseguiron solicitar o voto en 

forma e prazo e só o 6,30% lograron exercer o seu dereito. 

Sen dúbida, este sistema menoscaba de forma grave o dereito de sufraxio de todos os 

españois residentes no exterior, polo que o Partido Popular de Galicia ten manifestado 

de forma reiterada o seu compromiso a favor da reforma da LOREG, co obxecto de 

mellorar a participación electoral dos españois residentes no exterior.  

Así foi manifestado, sen ir máis lonxe, no programa electoral co que o Partido Popular 

de Galicia obtivo a confianza maioritaria da cidadanía galega e no que se recollía 

expresamente o compromiso de: “Seguir defendendo ante o Parlamento e o Goberno 

de España a necesidade da eliminación da solicitude de voto (ou voto rogado) na Lei 

Orgánica do Réxime Electoral Xeral e adoptar as medidas necesarias para equipar o 

procedemento e garantías no exercicio do voto dos españois residentes ausentes ao 

conxunto dos electores españois”. 

Algúns dos puntos máis destacables que apostamos por reformar son: 

- Eliminación da solicitude (rogo) do voto para os electores residentes no 

estranxeiro nos procesos electorais no Estado español nos que teñen dereito a 

participar. 

- Explorar e combinar todas as posibilidades para mellorar a participación 

electoral, facendo efectivos todos os mecanismos que sexan precisos para o 

exercicio do dereito ó sufraxio coas mesmas garantías que teñen os cidadáns 

residentes en España. 

- Simplificar o procedemento, estudiando as distintas posibilidades que favorezan 

a eficiencia e a axilidade. 
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En definitiva, ante unha situación de tal inxustiza cos nosos concidadáns residentes no 

exterior promovida polo Goberno socialista do presidente Rodríguez Zapatero no ano 

2011, só cabe unha nova reforma da LOREG na que se corrixa esta situación e se 

posibilite o exercicio real e efectivo do seu dereito a sufraxio. 

O Grupo Parlamentario Popular, diante desta situación, presenta a seguinte 

proposición non de lei en Pleno: 

“O Parlamento de Galicia insta á Xunta de Galicia a solicitar ó Goberno do Estado que 

modifique, con carácter de urxencia, a Lei Orgánica 5/1985, de 19 de xuño, do Réxime 

Electoral Xeral, nos artigos referidos ó exercicio do voto polos españois residentes no 

exterior, para que poidan exercer o seu dereito a voto coas mesmas garantías que os 

residentes no territorio español, eliminando a solicitude (rogo) do voto, combinando 

todas as posibilidades de participación electoral que sexan posibles e simplificando o 

procedemento en beneficio da eficiencia e a axilidade”. 

Santiago de Compostela, 19 de setembro de 2018 
 
 
Asinado dixitalmente por: 

 
Pedro Puy Fraga na data 19/09/2018 13:25:25 

 
Raquel Arias Rodríguez na data 19/09/2018 13:25:33 

 
César Manuel Fernández Gil na data 19/09/2018 13:25:43 

 
Jacobo Moreira Ferro na data 19/09/2018 13:25:46 

 
María Isabel Novo Fariña na data 19/09/2018 13:25:55 

 
Antonio Mouriño Villar na data 19/09/2018 13:26:04 

 
Alberto Pazos Couñago na data 19/09/2018 13:26:12 
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Paula Prado Del Río na data 19/09/2018 13:26:33 

 
María Julia Rodriguez Barreira na data 19/09/2018 13:26:40 

 
María Guadalupe Murillo Solís na data 19/09/2018 13:26:48 

 
Moisés Blanco Paradelo na data 19/09/2018 13:26:55 
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4.2 37208(10/PNP-002783)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Álvarez Martínez, Luis Manuel e Pierres López, María Luisa

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

relación cos servizos de "transporte á demanda" que se están

a prestar nas zonas rurais máis desatendidas

Publicación da iniciativa, 362, 26.09.2018
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Grupo Parlamentario 

Rúa do Hórreo, s/n Parlamento de Galicia. Tfno: 981 551 530 – Fax: 981 551 418 · 15702 SANTIAGO DE COMPOSTELA gp-socialista@parlamentodegalicia.es 

Á Mesa do Parlamento 

 

 

O Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, por iniciativa do seu deputado, 

Luís Manuel Álvarez Martínez, e da súa deputada,  María Luisa Pierres López, a 

través do portavoz e ao abeiro do disposto no artigo 160 do Regulamento da 

Cámara, presenta ante esa mesa a seguinte proposición non de lei para o seu 

debate en Pleno. 

 

 

Hai varios anos púxose en marcha desde a Xunta de Galicia o servizo de 

transporte público para persoas viaxeiras baixo a denominación do “transporte a 

demanda”, sendo a súa efectividade para Galicia moi baixa. 

 

 

Se na normativa, obxectivos e literatura na planificación sobre o transporte 

regular de competencia autonómica, se establece unha aposta pola implantación 

de tales servizos a demanda, o certo é que os logros acadados son insignificantes.  

 

 

Segundo a propia Xunta de Galicia, “desde o 22 de decembro de 2017 ata finais 

de xullo de 2018, recibíronse 1.662 chamadas”. Pero non dá a coñecer o dato 

realmente válido, que sería cantas desas chamadas tiveron a súa correspondencia 

cun servizo efectivamente prestado.  

 

 

Aínda así, soamente o total de persoas viaxeiras sobre a base dos novos contratos 

realizados para o transporte regular en igual período (de sete meses) é da orde de 

1.500.000 persoas, polo que os servizos de transporte a demanda representarían, 

incluso no caso de terse prestado todos os demandados,  o 0,1 % soamente, unha 

porcentaxe insignificante. 

 

 

O dato contrasta igualmente cos servizos de transporte á demanda levados a cabo 

noutras comunidades autónomas, nomeadamente en Castela – León, tamén cunha 

gran poboación no rural, onde foron máis de 51.000 as persoas beneficiarias 

destes servizos de transporte a demanda durante o ano 2017. 

 

 

Os anuncios da Xunta de Galicia parecen pois corresponder máis a unha 

estratexia propagandística que á verdadeira prestación dun servizo eficaz; o certo 

é que existe unha auténtica desatención de moitas áreas territoriais o que supón 
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que se deixa sen resposta e solución a auténtica mellora dos servizos de 

transporte de competencia autonómica en moitas das áreas territoriais galegas. 

 

 

Por todo o anterior o Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, presenta a 

seguinte proposición non de lei: 

 

 

O Parlamento de Galicia insta a Xunta de Galicia a potenciar e levar 

efectivamente a cabo os servizos de transporte a demanda, co obxecto de garantir 

a mobilidade das persoas nas zonas rurais máis desatendidas, rematando coa 

insignificancia que actualmente representan. 
 

 

Pazo do Parlamento, 19 de setembro de 2018 
 

 

 

 

 

 

Asinado dixitalmente por: 
 

Luis Manuel Álvarez Martínez na data 20/09/2018 11:44:08 
 

María Luisa Pierres López na data 20/09/2018 11:44:16 
 

Xoaquín María Fernández Leiceaga na data 20/09/2018 11:44:24 
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4.3 38254(10/PNP-002845)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Otero Rodríguez, Patricia e Toja Suárez, María Dolores

Sobre a elaboración por parte do Goberno galego dun plan

integral de formación náutico-pesqueira para a Mariña lucense

Publicación da iniciativa, 371, 16.10.2018
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Á Mesa do Parlamento 

 

O Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia por iniciativa das súas 

deputadas, Patricia Otero Rodríguez e María Dolores Toja Suárez, a través do 

portavoz e  ao abeiro do disposto no artigo 160 do Regulamento da Cámara, 

presenta ante esa mesa a seguinte proposición non de lei para o seu debate en 

Pleno. 

O sector pesqueiro da Provincia de Lugo é un dos principais motores económicos 

da Comarca da Mariña, onde se atopan dous dos portos máis grandes de Galicia : 

Burela e Celeiro, sen esquecer ó resto de portos da Comarca: Ribadeo, Foz, San 

Cibrao e O Vicedo. 

Burela e Celeiro destacan, no só polo volume de ventas das súas lonxas, senón 

tamén pola súa importante flota, no que hai que salientar o elevado número de 

buques de gran tonelaxe, moitos deles faenando en augas internacionais e 

comunitarias, o que implica a necesidade de maior número de titulados náuticos-

pesqueiros, así como un maior nivel de formación. 

A demanda de persoal con formación para o sector pesqueiro vai en aumento e, 

como podemos ver no informe do SEPE do 1º, 2º e 3 trimestre do ano 2018 en 

Lugo, dentro das ocupacións de difícil cobertura a maioría destas son de 

profesionais do mar, pero non se trata dunha necesidade puntual senón que se 

mantén no tempo como se pode comprobar ao ver o histórico destes informes. 

As actividades en materia educativa están transferidas á Comunidade Autónoma 

de Galicia segundo Real decreto 523/2006 do 5 de maio (BOE n.º 123 do 24 de 

maio). 

Se analizamos a oferta de formación para titulados de Ponte e Máquinas en 

Galicia, vemos que contamos cun centro de FP, onde se imparten ciclos da 

familia Marítimo-Pesqueira, todos eles nas provincia da Coruña e Pontevedra. 

Os certificados de profesionalidades regulados polo RD 34/2008, do 18 de 

xaneiro, son o instrumento de acreditación oficial das cualificacións profesionais 

do Catálogo Nacional de Cualificacións Profesionais no ámbito da 

Administración laboral. 

Acreditan o conxunto de competencias profesionais que capacitan para o 

desenvolvemento dunha actividade laboral identificable no sistema produtivo sen 

que iso constitúa unha regulación do exercicio profesional. 
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Teñen carácter oficial e validez en todo o territorio nacional e son expedidos polo 

SEPE e os órganos competentes das CCAA. 

Debemos de ter en conta tamén que os profesionais do mar deben de contar cos 

certificados de especialidade, que teñen por obxecto completar ou perfeccionar a 

formación en determinados temas relativos á seguridade ou habilitar para exercer 

determinadas funcións ou especialidades nos buques. Trátase de cursos, que unha 

vez realizados, tamén deben de ser actualizados periodicamente. 

A Orde do 31 de xullo de 2014, pola que se establecen as bases e se regula o 

procedemento para a  obtención das titulacións de mariñeiro/a, pescador/a, 

patrón/oa local de pesca e patrón/oa costeiro/a polivalente da Comunidade 

Autónoma de Galicia, establece no seu artigo 2 que a autorización, organización, 

seguimento, control e avaliación dos cursos e actividades formativas reguladas 

nesta orde, correspóndelle á Consellería en materia de pesca a través da 

Dirección Xeral con competencias en materia de ensino náutico e marítimo-

pesqueiro. 

Así mesmo, a disposición derradeira primeira desta orde faculta á Dirección 

Xeral con competencias en materia náutico e marítimo-pesqueira para ditar as 

disposicións necesarias para o seu desenvolvemento. 

A Resolución do 15 de setembro de 2016 da Dirección Xeral de 

Desenvolvemento Pesqueiro, establece a modalidade de Teleformación para a 

obtención da titulación profesional náutico-pesqueira de mariñeiro-pescador. 

Se nos centramos na situación da formación Náutico-Pesqueira na Mariña 

lucense a situación é penosa, posto que: 

1.- Non existe ningún centro que imparta Formación Profesional da familia 

Marítimo-Pesqueira, concentrándose todas as escolas nas Provincias da Coruña e 

Pontevedra. 

2.- Non se está impartindo na actualidade ningún Certificado de Profesionalidade 

do sector na Comarca da Mariña. 

3.-Hai anos na Delegación de Pesca de Celeiro levábanse a cabo cursos que agora 

desapareceron. Algúns dos cales se están a organizar a través de academias 

privadas. 

4.-A infrautilización do centro Vicente Gradaílle de Celeiro, da Confraría de 

Pescadores de Celeiro, homologada pola Dirección de Mariña Mercante na 

Resolución do 14 de agosto de 2003. 
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5.- No caso de acceder á teleformación ofertada pola Consellería do Mar, deben 

desprazarse ás provincias da Coruña e Pontevedra para a realización dos exames 

presenciais. 

6.- A oferta formativa, que case se pode definir como nula na comarca, obriga 

incluso a ter que realizar ou revalidar os cursos fóra da nosa Comunidade 

Autónoma, co conseguinte custo económico e co agravante da falla de tempo dos 

traballadores do mar, sobre todo no caso da pesca de altura onde deben de quedar 

en terra unha marea, para poder acceder a eses cursos sen os cales non poderían 

embarcar. 

A pesar da importancia do sector pesqueiro na provincia de Lugo e a necesidade 

de persoal con titulación marítimo-pesqueira para cubrir a demanda da flota da 

Mariña lucense e garantir o relevo xeracional, a oferta formativa existente é non 

só insuficiente senón que supón un agravio comparativo co resto das provincias 

costeiras de Galicia. 
 

Por iso o Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, presenta a seguinte 

proposición non de lei: 

 

O Parlamento de Galicia insta o Goberno galego a elaborar un plan integral de 

formación náutico-pesqueira para a Mariña lucense, no que se contemple a 

emisión de Certificados de Profesionalidade Marítimo-Pesqueira, organización 

de cursos para a adquisición e revalidación de competencias necesarias, creación 

dunha escola que imparta todos os grados formativos de actividades náutico-

pesqueiras, e implantación da FP dual como a que xa está a funcionar en 

comunidades veciñas nesta especialidade. 

 

Pazo do Parlamento, 4 de outubro de 2018 

 

 

 

Asinado dixitalmente por: 

 

Patricia Otero Rodríguez na data 04/10/2018 18:05:42 

 

María Dolores Toja Suárez na data 04/10/2018 18:05:53 
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Xoaquín María Fernández Leiceaga na data 04/10/2018 18:06:07 
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4.4 39171(10/PNP-002917)

Grupo Parlamentario de En Marea

Sánchez García, Antón e Rodríguez Estévez, David

Sobre a defensa polo Goberno galego dun plan estratéxico

propio para Galicia cara ao vindeiro período da Política

Agraria Común

Publicación da iniciativa, 378, 31.10.2018
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Á MESA DO PARLAMENTO 

 

O Grupo Parlamentario de En Marea, a iniciativa dos seus deputados Antón 

Sánchez García e Davide Rodríguez Estévez, ao abeiro do disposto no artigo 

160 do Regulamento da Cámara, presenta a seguinte Proposición non de lei, 

para o seu debate en Pleno. 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 

 

En agosto deste ano, a ex-conselleira de Medio Rural, Ángeles Vázquez, asinou 

coas organizacións agrarias e cooperativas un documento no que se reflexaba a 

postura institucional do Goberno cara a reforma da política agraria común 

(PAC). O documento foi entregado ao Ministerio de Agricultura, Pesca e 

Alimentación para que as achegas de Galicia estiveran presentes na posición de 

España como Estado membro da Unión Europea (UE). No texto reclamábase un 

único plan estratéxico por Estado para as axudas da PAC, que recollera as 

singularidades de cada comunidade autónoma. Así, a Xunta fixaba “a postura da 

Comunidade Autónoma ante a futura Política Agraria Común, ao obxecto de que 

a mesma garanta a consecución dun sector agrario rexional rendible, sustentable 

e innovador, que fixe poboación no medio rural”.  

 

No punto primeiro do documento dicíase literalmente “1) A Comisión mantén a 

proposta de que cada país deseñe un modelo propio de aplicación elaborando un 

plan estratéxico nacional dando máis capacidade aos estados membros para 

adaptar a PAC á súa realidade territorial, produtiva e sectorial”.  

 

Máis adiante, engadíase: “Consideramos imprescindible que tal como establece o 

proxecto de Regulamento haxa un único Plan estratéxico da PAC por Estado 

97



 

 

 

 

membro. (...) O novo regulamento debe establecer criterios uniformes para todos 

os estados”.  

 

Recentemente, o actual conselleiro de Medio Rural, José González, acudiu ao 

Consello de Ministros de Agricultura da UE acompañado polo ministro de 

Agricultura, Pesca e Alimentación, Luis Planas. No Consello defendeu a posición 

que se expuxera no documento, polo que, oficialmente, Galicia apostou diante de 

Europa por un único plan estratéxico por Estado que tivera en conta as 

singularidades autonómicas, co obxecto de simplificar a tramitación e garantir a 

igualdade de oportunidades entre os beneficiarios. Isto podería ter sido doutra 

maneira moi distinta, como demostraron Cataluña e o País Vasco, que optaron 

por propoñer un plan estratéxico da PAC propio. Esta iniciativa xa a contempla a 

Comisión Europea, que permite plans estratéxicos rexionais adaptados ás 

necesidades dos territorios. Non fai falla subliñar que contar cun plan propio para 

Galicia sería de moito proveito, xa que se adaptaría mellor ás nosas 

peculiaridades e as nosas necesidades específicas.  

 

Porén, o Goberno da Xunta optou por demandar un único plan estratéxico, na 

liña do que xa fixera o anterior goberno central, así como o actual. Isto contradí a 

vontade expresada por Medio Rural de atender ás diferencias e especificidades de 

cada comunidade.  

 

Por todo o exposto o Grupo Parlamentario de En Marea presenta a seguinte 

Proposición non de lei para o seu debate en Pleno: 

 

O Parlamento galego insta á Xunta a defender que Galicia conte cun plan 

estratéxico propio de cara ao vindeiro período da PAC. 

 

Santiago de Compostela, 19 de outubro de 2018. 
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Asdo.: Davide Rodríguez Estévez 

Deputado do G.P. de En Marea 

Antón Sánchez García 

Deputado e Voceiro S. do G.P. de En Marea. 

 

 

 
Asinado dixitalmente por: 

 
Antón Sánchez García na data 19/10/2018 12:08:17 

 
David Rodríguez Estévez na data 19/10/2018 12:08:25 
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4.5 39526(10/PNP-002945)

Grupo Parlamentario Popular de Galicia

Tellado Filgueira, Miguel Ángel e 8 máis

Sobre a demanda do Goberno galego ao Goberno central do

asinamento da orde de construción das cinco fragatas F-110 da

Armada Española no estaleiro de Navantia, na comarca de

Ferrol, así como a garantía dos investimentos tecnolóxicos e

das infraestruturas necesarias para promover a conversión

desa factoría nun estaleiro 4.0

Publicación da iniciativa, 380, 06.11.2018
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A Mesa do Parlamento 

O Grupo Parlamentario Popular de Galicia a través do seu Portavoz e por iniciativa 
dos deputados e deputadas, Miguel Tellado Filgueira, María Antón Vilasánchez, 
Moisés Blanco Paradelo, Moisés Rodríguez Pérez, Marta Nóvoa Iglesias, Cristina 
Romero Fernández, Sandra Vázquez Domínguez, Diego Calvo Pouso e José 
Manuel Rey Varela, ao abeiro do disposto no artigo 160 e concordantes do 
Regulamento da Cámara, presenta ante esa Mesa, a seguinte proposición non de lei 
para o seu debate en Pleno. 

 

Exposición de motivos 

Navantia é unha peza estratéxica da economía non só de Ferrolterra, senón tamén de 
Galicia, que represente o 16% do PIB industrial da provincia da Coruña e o 24% do seu 
emprego industrial, cifras que son unha boa mostra do que esta empresa pública 
estatal significa dentro do tecido industrial e do sector naval en particular.  

De feito, os estaleiros da Ría de Ferrol están contribuíndo a que nosa comunidade 
conte con preto de 38.500 traballadores vencellados ao sector naval e á industria 
auxiliar e que as afiliacións medrasen un 6% no último ano. 

Para apuntalar esta recuperación, e garantir o mantemento destes postos de traballo 
así como a creación doutros novos, resulta esencial que Navantia sega xogando un 
papel destacado a través de novos proxectos construtivos como as cinco fragatas F-
110 da Armada Española, que foi comprometido polo anterior Goberno de España, e 
que xa ten consignados unha partida próxima aos 252 millóns de euros nos 
Orzamentos Xerais do Estado para este 2018.  

Sen embargo, a realidade a dous meses do remate do 2018 é que aínda non se ten 
establecida unha data para a sinatura do contrato técnico deste proxecto, sendo 
especialmente urxente a súa posta en marcha de cara a cumprir coa planificación 
establecida.  

 

 

O mesmo sucede cos investimentos dirixidos á modernización das infraestruturas de 
Navantia en Ferrol co obxecto de integrar as novas tecnoloxías para o sector en 
relación coa dixitalización e o modelo Industria 4.0, na medida que resultan esenciais 
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para a conversión en “factorías intelixentes” con capacidade de competir a nivel global 
nas próximas décadas. 

Por todo isto, o Grupo Parlamentario Popular, presenta a seguinte proposición non de 
lei en Pleno:  

“O Parlamento de Galicia insta á Xunta de Galicia a que requira do Goberno de 
España:  

1) A firma, dentro deste ano, da orde de execución das fragatas F-110, un encargo 
imprescindible para a creación de máis de 7.000 empregos. 

2) Garantir os investimentos tecnolóxicos e as infraestruturas que son necesarias para 
promover a conversión da factoría de Navantia nun Estaleiro 4.0.”. 

 
 
 
Santiago de Compostela, 31 de outubro de 2018 
 
 
Asinado dixitalmente por: 

 
Pedro Puy Fraga na data 31/10/2018 14:28:59 

 
Miguel Ángel Tellado Filgueira na data 31/10/2018 14:29:12 

 
Maria Antón Vilasánchez na data 31/10/2018 14:29:21 

 
Moisés Blanco Paradelo na data 31/10/2018 14:29:27 

 
Moisés Rodríguez Pérez  na data 31/10/2018 14:29:32 

 
Marta Novoa Iglesias na data 31/10/2018 14:29:40 

 
Cristina Isabel Romero Fernández na data 31/10/2018 14:29:47 

 
Sandra Vázquez Dominguez na data 31/10/2018 14:29:54 

 
Diego Calvo Pouso na data 31/10/2018 14:30:01 

 
José Manuel Rey Varela na data 31/10/2018 14:30:07 
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4.6 40088(10/PNP-003000)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego

Bará Torres, Xosé Luís e 5 máis

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

relación coas vítimas do franquismo soterradas en fosas

comúns en Galicia, así como con aquelas iniciativas

promovidas polo Goberno central ou por comunidades autónomas

nas que existan persoas galegas desaparecidas

Publicación da iniciativa, 386, 21.11.2018
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Á Mesa do Parlamento 

O Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego (BNG), a 

iniciativa das deputadas e deputados Luis Bará Torres, Montserrat Prado 

Cores, Ana Pontón Mondelo, Xosé Luis Rivas Cruz, Olalla Rodil Fernández 

e Noa Presas Bergantiños, ao abeiro do disposto no Regulamento da Cámara, 

presenta a seguinte Proposición non de lei para o seu debate en Pleno. 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

1. O Parlamento galego aprobou no pasado mes de outubro unha proposta 

de resolución pola que se insta a todas as administracións a consensuar e 

coordinar as actuacións para localizar, exhumar e trasladar para un enterramento 

digno os restos de vítimas do franquismo.  

Trátase dun acordo moi xenérico que debe ser obxecto de concreción e 

impulso polo goberno galego, en coordinación co goberno do Estado e coas 

administración locais. Tamén debe contar coa participación das asociacións de 

memoria histórica e coas familias das vítimas. 

2. No período 2005-2009, o goberno galego impulsou diversas liñas de 

actuación en relación coa recuperación da memoria histórica. No ámbito da 

investigación, promoveu e financiou o Proxecto Nomes e voces, que se convertiu 

nun referente estatal do estudo da represión franquista. Un dos resultados deste 

Proxecto foi a elaboración dun mapa de localización de foxas, nas que se 
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distinguen as escavadas e exhumadas, as escavadas en cemiterios e as que están 

sen escavar e exhumar. 

Por outra parte, o goberno galego promoveu nun Plan de exhumación de 

foxas e asinou un convenio a finais do ano 2008 co Instituto de Medicina Legal 

de Galiza para a coordinación dos traballos antropolóxico-forenses, e co Instituto 

de Medicina Legal da USC, para a realización das análises xenéticas. 

Tanto o Proxecto Nomes e Voces como as actuacións encamiñadas á levar 

a cabo a exhumación de foxas ficaron paralizadas a partir do ano 2009 coa 

chegada do PP ao goberno da Xunta. 

Pasaron pois nove anos de ausencia absoluta de políticas de memoria 

histórica, o que sitúa a Galiza nun deshonroso posto de desleixo e desprezo cara 

ás vítimas da represión franquista que aínda permanecen desaparecidas. 

É tempo pois de recuperar o tempo perdido, desenvolvendo un plan 

plurianual de traballo que permita investigar, localizar, exhumar, identificar e dar 

un enterramento digno ás vítimas do franquismo que están soterradas en foxas 

común. 

E cómpre facelo con rigor, cos medios técnicos, materiais e económicos 

necesarios, seguindo os protocolos establecidos e contando coa participación das 

familias e das asociacións de memoria histórica. 
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Polo anteriormente exposto, o Grupo Parlamentar do BNG presenta a 

seguinte proposición non de lei para o debate en Pleno: 

“O Parlamento insta ao goberno galego a 

1. Elaborar e aprobar, coa participación das entidades locais, 

universidades e asociacións de memoria histórica, un Plan plurianual de 

investigación, localización, exhumación e identificación das vítimas do 

franquismo que están soterradas en foxas comúns en Galiza. O procedemento 

para a localización basearase na investigación por parte dun equipo 

multidisciplinar que teña en conta as fontes orais,  as probas documentais e a 

relación de indicios que a xustifiquen. Os traballos de exhumación e 

identificación realiraranse por equipos profesionais, con financiamento público e 

de conformidade cos protocolos establecidos. O obxectivo último do plan debe 

ser a entrega dos restos ás familias e o desenvolvemento de actos de 

enterramento digno. 

2. Creación dun Banco de ADN, dependende do Instituto de Medicina 

Legal de Galiza (IMELGA) para recoller mostras procedentes dos restos óseos de 

persoas procedentes das exhumacións, así como das persoas que soliciten a toma 

de mostras para secuenciar o seu ADN e poder comparalo coas do Banco. Para a 

coordinación dos traballos antropolóxico forenses e para a realización das 

análises xenéticas poderán aprobarse convenios co Instituto de Medicina Legal 

de Galiza (IMELGA) e co Instituto de Medicina Legal da USC.  

3. Iniciar o Plan de exhumación de foxas no ano 2019 e facer as achegas 

económicas necesarias para garantir a súa continuidade durante un período 
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mínimo de 5 anos. A tal fin poderanse asinar convenios coas deputacións e cos 

concellos nos que se atopan as foxas. 

4. Colaborar coas iniciativas promovidas polo goberno do Estado ou por 

comunidades autónomas nas que existan persoas galegas desaparecidas, 

nomeadamente co Proxecto de localización e exhumación das vítimas da Fuga de 

Ezkaba que promove o goberno de Nafarroa.” 

 

Santiago de Compostela, 12 de novembro de 2018 

 

Asdo.: Luis Bará Torres 

Montserrat Prado Cores 

Noa Presas Bergantiños 

Olalla Rodil Fernández 

Xosé Luis Rivas Cruz 

Deputadas e deputados do G.P. do BNG 

Ana Pontón Mondelo  

Portavoz do G.P. do BNG 

 

 

 

Asinado dixitalmente por: 

 

Xosé Luis Bará Torres na data 12/11/2018 12:38:44 
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María Montserrat Prado Cores na data 12/11/2018 12:38:50 

 

Ana Pontón Mondelo na data 12/11/2018 12:38:52 

 

Xose Luis Rivas Cruz na data 12/11/2018 12:38:54 

 

Olalla Rodil Fernández na data 12/11/2018 12:38:56 

 

Noa Presas Bergantiños na data 12/11/2018 12:38:58 
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4.7 40278(10/PNP-003026)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego

Pontón Mondelo, Ana Belén e 5 máis

Sobre a posición do Parlamento de Galicia respecto das

intencións do Goberno central referidas á implantación de

peaxes nas autovías

Publicación da iniciativa, 386, 21.11.2018
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Á Mesa do Parlamento 

O Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego (BNG), a iniciativa 

das deputadas e deputados Ana Pontón Mondelo, Luis Bará Torres, Montserrat 

Prado Cores, Xosé Luis Rivas Cruz, Olalla Rodil Fernández e Noa Presas 

Bergantiños, ao abeiro do disposto no Regulamento da Cámara, presenta a seguinte 

Proposición non de lei para o seu debate en Pleno. 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Nos últimos días goberno central, a través do Ministro de Fomento, lanzou unha 

proposta que abre a porta a impor peaxes en todas as autovías. 

Desde o BNG queremos amosar a nosa rotunda oposición a esta medida polas 

seguintes razóns: 

1º- é unha medida regresiva, que só ten afán recadatorio: as e os cidadáns xa 

contribuímos cos nosos impostos á pagar a construción e mantemento das autovías, 

2º- discrimínanos como galegas e galegos, pois detrás da apelación a unha 

suposta igualdade no pago de peaxes nas autovías, escóndese unha discriminación: os 

galegos e galegas temos salarios e as pensións das máis baixas do estado, polo que 

teríamos que facer un esforzo maior.  

3º-  pon en risco a seguridade viaria establecendo barreiras económicas para o 

acceso a vías máis seguras,  
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4º- lastra o desenvolvemento económico e a cohesión social  de Galiza, pois 

imporá novas peaxes para a distribución  e barreiras para exportación de mercadorías 

producidas na Galiza. 

Cómpre deixar clara a resposta ante esta medida, que só agravaría a 

discriminación que ben sufrindo Galiza en relación coas peaxes que vimos soportando 

nas autoestradas que dependen do estado. 

 

Polo dito formulamos, o Grupo Parlamentar do BNG presenta a a seguinte 

proposición non de lei para debate en Pleno: 

“O Parlamento de Galiza amosa a súa rotunda oposición á intención do goberno 

central de estabelecer peaxes nas autovías, por consideralo unha medida regresiva, que 

establece barreiras económicas no acceso á servizos básicos como son as infraestruturas 

viarias, pon en risco a seguridade viaria e que supón un atranco o desenvolvemento 

económico é a cohesión social na Galiza.” 

 

Santiago de Compostela, 15 de novembro de 2018 

 

Asdo.: Luis Bará Torres 

Montserrat Prado Cores 

Noa Presas Bergantiños 

Olalla Rodil Fernández 

Xosé Luis Rivas Cruz 
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Deputadas e deputados do G.P. do BNG 

Ana Pontón Mondelo  

Portavoz do G.P. do BNG 

 

 

 

Asinado dixitalmente por: 

 

Ana Pontón Mondelo na data 15/11/2018 10:07:56 

 

María Montserrat Prado Cores na data 15/11/2018 10:08:02 

 

Xose Luis Rivas Cruz na data 15/11/2018 10:08:04 

 

Olalla Rodil Fernández na data 15/11/2018 10:08:05 

 

Noa Presas Bergantiños na data 15/11/2018 10:08:07 

 

Xosé Luis Bará Torres na data 15/11/2018 10:08:08 
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4.8 40356(10/PNP-003031)

Grupo Parlamentario de En Marea

Santos Queiruga, Carmen

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

relación co actual esquema retributivo dos responsables

públicos de Galicia

Publicación da iniciativa, 386, 21.11.2018
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Á MESA DO PARLAMENTO 

 

O Grupo Parlamentario de En Marea, a iniciativa da súa deputada e voceira 

suplente Carmen Santos Queiruga e ao abeiro do disposto no artigo 156 do 

Regulamento da Cámara, presenta a seguinte Proposición non de lei para o seu 

debate en Pleno. 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

A crise económica e as súas nefastas consecuencias foi sentida como unha estafa 

por grande parte da cidadanía. Esta percepción veu xerada por diferentes 

motivos. Uns dos máis relevantes,  que ocasionou grande indignación a milleiros 

de cidadáns e cidadás, é que mentres os executivos no goberno aplicaban duros 

recortes sociais e laborais ao conxunto da cidadanía rebaixando as súas 

condicións de vida, este modus operandi aplicado sen compaixón á maioría 

social non era equivalente na súa aplicación aos altos cargos e directivos en todos 

os eidos, nin eran equivalentes na súa aplicación para tender á redución do gasto 

público, aos salarios e privilexios de innumerables cargos políticos e cargos 

públicos.   

Certos partidos e executivos,  intentan xustificar e defender estas políticas para 

non aplicar novas formas de limitación salarial con carácter exemplificante, 

ademais de para reducir o gasto público, dicindo que non se arranxa nada con 

estas medidas, que non se poden ter políticos low cost, que non supón un aforro 

orzamentario significativo ou que son medidas “populistas”. Sen embargo, vimos 

como Alberto Núñez Feijóo baseou a súa campaña electoral do 2009 na 

denuncia do despilfarro en supostos coches de luxo e en soldos de conselleiros e 
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de cargos de "chiringuitos" do bipartito. Unha agresiva campaña que tivo 

impacto nos medios e coa que conseguiu chegar á Presidencia da Xunta. 

Nove anos despois, e xa afianzado como presidente con tres gobernos 

consecutivos de maioría absoluta, aquelas denuncias de despilfarro parece que 

non existiron, e o Partido Popular de Galicia acusa a quen denuncia estas 

prácticas de maneira reiterada de “populistas”.  

Agora mesmo, o presidente defende os soldos astronómicos para cargos e 

entidades que moitos cidadás e cidadáns poden percibir como chiringuitos, como 

é o caso do Suplusa, da  Deputación de Lugo.  

Para o goberno da Xunta e o seu presidente, a crise rematou ou non, según a súa 

conveniencia política, ou de intereses que nada teñen que ver cos dos cidadáns 

que ten que gobernar. Feijóo apoiou que o seu partido aprobara para o ex 

socialista, e deputado non adscrito en Lugo, Manuel Martínez, un salario superior 

aos 71.000 euros, case o mesmo que cobra el mesmo como Presidente da Xunta, 

que cobra 72.000 euros de salario.  

Os argumentos dados para xustificar esta situación son certamente esperpénticos 

porque din que sen este soldo Suplusa non podería funcionar, cando Manuel 

Martínez cobra como alcalde de Becerreá máis de de 40.000 euros e ten outro 

salario aprobado como deputado non adscrito de 50.000 euros. O que 

observamos son escusas para colocar a unha clientela política e pagala cos cartos 

de todos e todas.  

Este tipo de prácticas, que agochan accións escurantistas e clientelares, teñen o 

noso total rexeitamento porque ademais de non ser éticas, e en certos casos 

dubidosamente legais, son infames xa que se sufragan cos cartos de todos e de 

todas. Este tipo de accións e decisións avergoñan e indignan ao conxunto da 

cidadanía, máis tendo en conta o dramático precedente dos distintos casos de 

caciquismo, financiamento ilegal e corrupción do Partido Popular en Galicia e no 
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Estado, que teñen na actualidade sentenzas xudiciais condenatorias e toda a 

repulsa de grandes sectores cidadáns, e por suposto do Grupo de En Marea. Este 

caso, desafortunadamente, non é un caso illado se non un exemplo máis dunha 

forma de gobernar. Como non podía ser doutro xeito, En Marea está 

radicalmente en contra deste modelo de goberno. 

Polo exposto, o Grupo Parlamentario de En Marea, formula a seguinte 

Proposición non de lei para o seu debate en Pleno: 

 

O Parlamento de Galicia insta á Xunta de Galicia a: 

1.- Realizar un estudo no que se analice o actual esquema retributivo dos 

responsables públicos galegos.  

2.- Realizar unha proposta que amose un compromiso real para establecer unha 

política retributiva máis transparente e coherente co fin de reducir o gasto total en 

soldos públicos.  

Santiago de Compostela, 15 de novembro de 2018. 

 

Asdo.: Carmen Santos Queiruga 

Deputada e Voceira S. do G.P. de En Marea 

 

 

 

 
Asinado dixitalmente por: 

 
Carmen Santos Queiruga na data 15/11/2018 17:51:58 
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5.1 39327(10/INT-001300)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Torrado Quintela, Julio e Blanco Rodríguez, Noela

Sobre a xestión do Goberno galego en materia de sanidade

Publicación da iniciativa, 378, 31.10.2018
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Rúa do Hórreo, s/n, Parlamento de Galicia. 15702 SANTIAGO DE COMPOSTELA 

Tlf: 981 551 530 · gp-socialista@parlamentodegalicia.es 

Á Mesa do Parlamento 

 

Julio Torrado Quintela e Noela Blanco Rodríguez, deputado e deputada 

pertencentes ao Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, ao abeiro do 

disposto no artigo 147 do Regulamento da Cámara, presentan ante esa Mesa a 

seguinte interpelación. 

 

O Barómetro Sanitario é unha enquisa de valoración do sistema sanitario público 

en toda España, con valoracións conxuntas e tamén desagregadas por 

comunidades autónomas. A súa publicación é anual, avaliando o ano anterior, e 

está disponible de maneira aberta a través das publicacións do CIS. 

 

A última publicación deste barómetro avalía o ano 2017, e apunta a algunhas 

tendencias preocupantes que deixan en evidencia a situación real da sanidade 

galega. A valoración das persoas usuarias sobre a sanidade galega a sitúa como a 

terceira peor de todas as comunidades autónomas de toda España, perdendo 

posicións progresivamente nos últimos anos, coincidindo cos gobernos de Núñez 

Feijoo. En relación a isto, máis dun 75 % dos usuarios/as apuntan á necesidade de 

cambios, en distintos grados, no sistema sanitario. 

 

Apunta tamén o barómetro sanitario, entre outras cousas, que aumenta con 

respecto ao ano pasado a preferencia libre dos usuarios a utilizar a sanidade 

privada en relación coa pública. En torno a un aumento do 5 %, tanto na atención 

primaria como en atención hospitalaria, de persoas que preferirían acudir a un 

centro privado que a un público na evolución 2016 a 2017. 

 

A pesares deste, e outros datos preocupantes, non existe ningunha valoración por  

parte do Goberno da Xunta de Galicia que asuma algunha problemática asociada 

ou algunha ineficiencia na xestión, que si sinalan as persoas usuarias.  

 

Por todo o exposto, o deputado e a deputada que asinan interpelan ao Goberno 

galego nos seguintes termos: 

 

1. Considera a Xunta de Galicia satisfactoria a avaliación da cidadanía galega 

como a terceira peor sanidade de toda España entre as comunidades 

autónomas? 

 

2. Asume a Xunta de Galicia a existencia dalgún problema na eficiencia do 

sistema sanitario público galego no que ten que ver coas avaliacións da 

cidadanía galega sinalada no barómetro sanitario do CIS? 
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3. Como valora a Xunta de Galicia que aumente a preferencia libre dos 

usuarios polo uso da sanidade privada fronte á pública segundo indica o 

barómetro sanitario do CIS? 

 

4. Acepta o Goberno galego o barómetro sanitario do CIS como unha 

ferramenta fiable e válida de avaliación do sistema sanitario? 

 

Pazo do Parlamento, 24 de outubro de 2018 

 

 

  Asdo.: Julio Torrado Quintela 

    Noela Blanco Rodríguez 

  Deputado e deputada do G.P. dos Socialistas de Galicia 

 

 
Asinado dixitalmente por: 

 
Julio Torrado Quintela na data 24/10/2018 11:05:07 

 
Noela Blanco Rodríguez na data 24/10/2018 11:05:13 
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5.2 40091(10/INT-001327)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego

Rivas Cruz, José Luis e 5 máis

Sobre a política do Goberno galego en relación coa reforma da

Política Agraria Común para o período 2021-2027

Publicación da iniciativa, 386, 21.11.2018

121



       

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

OFICINA PARLAMENTAR 

Parlamento de Galiza 

Rúa do Hórreo, s/n. Tel. 0034 981 551 545 

Fax. 0034 981 551 420. Fax prensa: 0034 981 551 421 

gp-bng@parlamentodegalicia.gal 

15702 Santiago de Compostela 

Galiza 

 

 

1 

 

Á Mesa do Parlamento 

Xosé Luis Rivas Cruz, Luis Bará Torres, Olalla Rodil Fernández, Ana 

Pontón Mondelo, Montserrat Prado Cores e Noa Presas Bergantiños, deputadas e 

deputados do Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego (BNG), ao abeiro 

do disposto no Regulamento da Cámara, presentan a seguinte Interpelación. 

 

O día 7 de decembro de 2018 remata o prazo de presentación de emendas da 

nova PAC. Existe unha evidente desinformación a respecto deste tema nos sectores 

afectados e pouca claridade no posicionamento do goberno galego. 

 

Por todo isto formúlase a seguinte interpelación: 

Que opinión e posicionamento ten o goberno galego ante a reforma da PAC para 

o período 2021 – 2027? 

 

Santiago de Compostela, 12 de novembro de 2018 

 

Asdo.: Xosé Luis Rivas Cruz 

Luis Bará Torres 

Olalla Rodil Fernández 

Noa Presas Bergantiños 

122



       

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

OFICINA PARLAMENTAR 

Parlamento de Galiza 

Rúa do Hórreo, s/n. Tel. 0034 981 551 545 

Fax. 0034 981 551 420. Fax prensa: 0034 981 551 421 

gp-bng@parlamentodegalicia.gal 

15702 Santiago de Compostela 

Galiza 

 

 

2 

 

Montserrat Prado Cores 

Ana Pontón Mondelo  

Deputadas e deputados do G.P. do BNG 

 

 

 

Asinado dixitalmente por: 

 

Xose Luis Rivas Cruz na data 12/11/2018 12:43:48 

 

María Montserrat Prado Cores na data 12/11/2018 12:43:54 

 

Ana Pontón Mondelo na data 12/11/2018 12:43:55 

 

Olalla Rodil Fernández na data 12/11/2018 12:43:57 

 

Noa Presas Bergantiños na data 12/11/2018 12:43:58 

 

Xosé Luis Bará Torres na data 12/11/2018 12:44:00 
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5.3 40351(10/INT-001341)

Grupo Parlamentario de En Marea

Casal Vidal, Francisco e Lago Peñas, José Manuel

Sobre a política do Goberno galego en relación co emprego da

industria galega do automóbil

Publicación da iniciativa, 386, 21.11.2018

124



 
 

 

 

   Á MESA DO PARLAMENTO 

 

Francisco Casal Vidal e Manuel Lago Peñas, deputados do Grupo Parlamentar 

de En Marea, ao abeiro do artigo 147 do Regulamento da Cámara, presenta a 

seguinte INTERPELACIÓN, relativa ás consecuencias para o emprego industrial 

e a industria galega do automóbil do ERTE plantexado pola empresa PSA-

Citroën en Vigo                                                           

 

A dirección de PSA-Citroën de Vigo propuxo fai uns días aos sindicatos os 

puntos chaves do expediente de regulación de emprego temporal (ERTE) que 

aplicaría a inicios de 2019 para facer fronte á baixa demanda de algúns modelos 

que se fabrican nesta planta. 

 

Plantéxanse dúas posibilidades: ERE temporal de 100 días para 800 traballadores 

ou ben suprimir unha das dúas quendas da liña 1, onde se fabrican Peugeot 301 e 

Citroën C-Elysee – os afectados pola baixa demanda- e entón o ERTE sería de 50 

días e para 400 operarios. 

 

Consideramos que habería que buscar alternativas para minimizar o impacto do 

ERTE, tendo en conta que os traballadores da Liña 1, levan sendo penalizados 

desde setembro deste ano, coa sucesión de días de parada motivados pola baixa 

demanda dos  modelos que fabrica. 

 

Consideramos tamén que o ERTE non pode ser a única alternativa a esta 

situación tendo en conta que na factoría hai 2.100 traballadores eventuais e de 

subcontratas. Hai que buscar solucións  antes que mandar á xente para a casa. 
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Por iso unha posible alternativa sería repartir a carga de traballo, e non a 

precariedade, entre as dúas liñas de produción da factoría tomando como 

exemplo aquela na que se trasladou parte da produción de furgonetas á Liña 1 de 

produción. Isto implicaría investimentos para adecuar a plataforma da Liña 1, 

investimentos que a empresa parece non querer facer, optando pola vía máis fácil 

e prexudicial para os traballadores como é o ERTE. 

 

Ante esta situación consideramos que a Xunta de Galicia ten que intervir e 

colaborar para chegar á mellor solución a este problema, co menor prexuízo 

posible para as e os traballadores. 

 

Polo exposto, En Marea presenta a seguinte Interpelación: 

 

1.- Pensa a Xunta de Galicia intervir na negociación do ERTE de PSA-Citroën 

para chegar a unha solución cos menores prexuízos posibles para ás e os 

traballadores? 

 

2.- Ten a Xunta de Galicia desenvolto algún estudo para tomar posición de 

Goberno sobre as mellores posibilidades, dende o punto de vista laboral, para dar 

solución a estes problemas puntuais da factoría? 

 

3.- Ten previsto a Xunta de Galicia instar a PSA-Citroën a facer as inversións 

necesarias para dar máis flexibilidade a Liña 1 de produción da factoría para así 

poder xestionar mellor as variacións do mercado nalgúns modelos? 

 

4.- Avaliou a Xunta de Galicia a posible incidencia deste ERTE sobre as 

empresas auxiliares de PSA-Citroën en Galicia? 
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 Santiago de Compostela, 15 de novembro de 2018. 

 

   Asdo.: Francisco Casal Vidal 

    Manuel Lago Peñas 

    Deputados do G.P. de En Marea. 

 

 

 

 

 

Asinado dixitalmente por: 

 

Francisco Casal Vidal na data 15/11/2018 17:38:09 

 

José Manuel Lago Peñas na data 15/11/2018 17:38:28 
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6. Preguntas para resposta oral do Presidente da Xunta
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6.1 40859(10/POPX-000118)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego

Pontón Mondelo, Ana Belén

Sobre a valoración da contribución do Goberno galego ao

autogoberno de Galicia, despois de nove anos sen conseguir a

transferencia de ningunha competencia
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Á Mesa do Parlamento 

Ana Pontón Mondelo, portavoz do Grupo Parlamentar do Bloque 

Nacionalista Galego (BNG), ao abeiro do disposto no artigo 152.2 do 

Regulamento da Cámara e das normas supletorias do 17 de marzo de 2015, 

formula a seguinte PREGUNTA dirixida ao Presidente do Goberno, para a súa 

resposta oral en Pleno. 

 

PREGUNTA AO PRESIDENTE: 

Como valora a súa contribución ao autogoberno de Galiza despois de 9 

anos sen conseguir ningunha competencia transferida? 

 

Santiago de Compostela, 26 de novembro de 2018 

 

Asdo.: Ana Pontón Mondelo 

Portavoz do G.P. do BNG 

 

 

 
Asinado dixitalmente por: 

 
Ana Pontón Mondelo na data 26/11/2018 17:50:42 
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6.2 40860(10/POPX-000119)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Fernández Leiceaga, Xoaquín María

Sobre a valoración do Goberno galego respecto da evolución da

desigualdade social en Galicia
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Á Mesa do Parlamento 

 

Xoaquín Fernández Leiceaga, portavoz do Grupo Parlamentario dos 

Socialistas de Galicia, ao abeiro do disposto no artigo 152.2, presenta ante esa 

Mesa a seguinte pregunta para a súa resposta oral en Pleno, dirixida ao Sr. 

presidente da Xunta de Galicia. 

 

 Sr. presidente, como avalía a evolución da desigualdade social en Galicia? 

 

 

Pazo do Parlamento, 26 de novembro de 2019 

 

 

 

 Asdo.: Xoaquín Fernández Leiceaga 

 Portavoz G.P. dos Socialistas de Galicia 

 

 

 

 

 
Asinado dixitalmente por: 

 
Xoaquín María Fernández Leiceaga na data 26/11/2018 17:50:09 
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Orde do día

 

 

6.3 40861(10/POPX-000120)

Grupo Parlamentario de En Marea

Villares Naveira, Luis

Sobre as cuestións que ten que ocultar o Goberno galego en

relación coa xestión da sanidade pública de Galicia
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Á MESA DO PARLAMENTO 

Luís Villares Naveira, Voceiro do Grupo Parlamentario de En Marea, ao 

abeiro do disposto no artigo 152.2 do Regulamento da Cámara, presenta a 

seguinte PREGUNTA, para a súa resposta oral en Pleno, dirixida ao Presidente 

da Xunta de Galicia.  

 

Sr. Presidente, que ten que ocultar da xestión da sanidade pública galega?  

Santiago de Compostela, 26 de novembro de 2018. 

 

Asdo.: Luís Villares Naveira 

Voceiro do G.P. de En Marea. 
 

 

 
Asinado dixitalmente por: 

 
Luis Villares Naveira na data 26/11/2018 17:56:35 
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Reunión do Pleno do Parlamento

Día: 04.12.2018        Hora: 10:00

Orde do día

 

 

7. Preguntas ao Goberno
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7.1 40204(10/POP-004683)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Blanco Rodríguez, Noela e Torrado Quintela, Julio

Sobre a valoración do Goberno galego respecto do grao de

cumprimento da Lei 8/2011, do 9 de novembro, dos medios

públicos de comunicación audiovisual de Galicia

Publicación da iniciativa, 386, 21.11.2018
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Á Mesa do Parlamento 

 

Noela Blanco Rodríguez e Julio Torrado Quintela, deputada e deputado 

pertencentes ao Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, ao abeiro do 

disposto no artigo 152 do Regulamento da Cámara, presentan ante esa Mesa a 

seguinte pregunta para a súa resposta oral en Pleno. 

 

A radiotelevisión pública galega, vital para o mantemento do espazo público 

democrático, o reforzamento da identidade do pobo galego, e a promoción da 

nosa cultura e lingua, está a vivir un preocupante deterioro nos últimos anos, con 

graves consecuencias para o pluralismo ideolóxico e social. Acumula constantes 

queixas tanto do Comité Intercentros da CRTVG, como das forzas políticas da 

oposición, de manipulación informativa tanto na radio como na televisión de 

todos os galegos e galegas nos diferentes telexornais que se emiten ao longo do 

día. Esta situación mesmo levou aos dous presentadores do Telexornal Serán, 

Alfonso Hermida e Tati Moyano, a presentar a súa dimisión en xuño deste ano, ao 

que hai que engadir a mobilización dos venres negros (que xa vai pola súa 28 

edición) polo cumprimento íntegro da Lei de medios públicos do 2011, así como 

a histórica manifestación que percorreu as rúas de Compostela o pasado 8 de 

setembro. 

 

Manipulación que ante a proximidade das eleccións municipais se vén 

acrecentando nestes últimos meses coa supresión das desconexión locais da 

Radio Galega, unha medida estritamente política que obedece ao interese do PP 

de controlar a información local de cara a estes comicios. 

 

Recentemente ademais coñeciamos o anuncio de que a asemblea de traballadores 

e traballadoras convocada polo Comité Intercentros da CRTVG acordou de xeito 

maioritario poñer en marcha un calendario de mobilizacións contra o 

desmantelamento deste servizo público, que comezarán o vindeiro día 20 de 

novembro con paros parciais de dúas horas por quenda e que se manterán en días 

alternos ata o 2 de decembro. 
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Por todo o exposto, a deputada e o deputado que asinan formulan a seguinte 

pregunta para o seu debate en Pleno: 

 

Que valoración fai a Xunta de Galicia acerca do grado de cumprimento da Lei 

9/2011, de 9 de novembro dos Medios Públicos de Comunicación Audiovisual de 

Galicia? 

 

 

 

Pazo do Parlamento, 13 de novembro de 2018 

 

Asdo.: Noela Blanco Rodríguez 

  Julio Torrado Quintela 

Deputada e deputado do G.P. dos Socialistas de Galicia 

 

 

 

 

 
Asinado dixitalmente por: 

 
Noela Blanco Rodríguez na data 13/11/2018 17:47:43 

 
Julio Torrado Quintela na data 13/11/2018 17:47:49 
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7.2 40849(10/PUP-000205)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego

Rivas Cruz, José Luis e 5 máis

Sobre as actuacións previstas polo Goberno galego en relación

coa rexeneración da ría do Burgo
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OFICINA PARLAMENTAR 

Parlamento de Galiza 

Rúa do Hórreo, s/n. Tel. 0034 981 551 545 

Fax. 0034 981 551 420. Fax prensa: 0034 981 551 421 

gp-bng@parlamentodegalicia.gal 

15702 Santiago de Compostela 

Galiza 

 

 

 

Á Mesa do Parlamento 

Xosé Luis Rivas Cruz, Noa Presas Bergantiños, Olalla Rodil 

Fernández, Montserrat Prado Cores, Luis Bará Torres e Ana Pontón 

Mondelo, deputadas e deputados do Grupo Parlamentar do Bloque 

Nacionalista Galego (BNG), ao abeiro do disposto no artigo 155.5 do 

Regulamento da Cámara, presentan a seguinte Pregunta para resposta oral en 

Pleno, polo trámite de urxencia. 

 

Xustificación da urxencia 

A urxencia vén xustificada pola preocupación existente pola decisión do 

Parlamento europeo de abrir o debate sobre a ría do Burgo. 

 

Exposición de motivos 

Diante da decisión da Comisión de Peticións do Parlamento europeo de 

abrir o debate sobre a situación da ría do Burgo e a necesidade de dotar das 

partidas necesarias para a rexeneración da mesma, e da preocupación existente 

entre os mariscador@s polo reiterado incumprimento dos acordos e promesas, a 

diminución da actividade e o deterioro acelerado da ría, o Grupo Parlamentar do 

Bloque Nacionalista Galego, a través das deputadas e deputados asinantes, 
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OFICINA PARLAMENTAR 

Parlamento de Galiza 

Rúa do Hórreo, s/n. Tel. 0034 981 551 545 

Fax. 0034 981 551 420. Fax prensa: 0034 981 551 421 

gp-bng@parlamentodegalicia.gal 

15702 Santiago de Compostela 

Galiza 

 

 

 

formula a seguinte pregunta para a súa resposta oral ante o Pleno, polo trámite de 

urxencia: 

Qué actuacións ten previstas a Xunta de Galiza a respecto da rexeneración 

da ría do Burgo? 

 

Santiago de Compostela, 26 de novembro de 2018 

 

Asdo.: Xosé Luis Rivas Cruz 

Noa Presas Bergantiños 

Olalla Rodil Fernández 

Luis Bará Torres 

Montserrat Prado Cores  

Ana Pontón Mondelo 

Deputadas e deputados do G.P. do BNG 

 

 

 

Asinado dixitalmente por: 

 

Xose Luis Rivas Cruz na data 26/11/2018 16:32:18 

 

María Montserrat Prado Cores na data 26/11/2018 16:32:23 
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OFICINA PARLAMENTAR 

Parlamento de Galiza 

Rúa do Hórreo, s/n. Tel. 0034 981 551 545 

Fax. 0034 981 551 420. Fax prensa: 0034 981 551 421 

gp-bng@parlamentodegalicia.gal 

15702 Santiago de Compostela 

Galiza 

 

 

 

 

Ana Pontón Mondelo na data 26/11/2018 16:32:25 

 

Olalla Rodil Fernández na data 26/11/2018 16:32:27 

 

Noa Presas Bergantiños na data 26/11/2018 16:32:28 

 

Xosé Luis Bará Torres na data 26/11/2018 16:32:30 
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7.3 33582(10/POP-003888)

Grupo Parlamentario Popular de Galicia

Fernández Prado, Martín e 6 máis

Sobre os traballos para a posta en marcha da 2ª fase do Plan

de transporte público de Galicia no ano 2019

Publicación da iniciativa, 342, 27.07.2018
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Á Mesa do Parlamento  
 
Martín Fernández Prado, Jaime Castiñeira Broz, Jacobo Moreira Ferro, Marta 
Nóvoa Iglesias, Mª Julia Rodríguez Barreira, Gonzalo Trénor López e Daniel 
Varela Suanzes-Carpegna, deputados e deputadas do Grupo Parlamentario Popular 
de Galicia, ao abeiro do disposto no artigo 152 e concordantes do Regulamento da 
Cámara presentan, ante esa Mesa, a seguinte pregunta para a súa resposta oral en 
Pleno.  
 
Ao comezo da lexislatura, o Goberno galego comprometeuse a que esta sería a 
lexislatura do transporte en Galicia avanzando, tanto na reordenación do mapa de liñas 
de autobús, como mediante o impulso das infraestruturas necesarias.  
 
Nestes últimos tempos, gran parte do traballo realizado pola Consellería de 
Infraestruturas e Vivenda estase a centrar, precisamente, na modernización do 
transporte de viaxeiros por estrada.  
 
Ao longo do pasado ano a Consellería levou a cabo un intenso traballo de planificación 
co obxectivo de garantir o servizo de transporte a todos os galegos, tras as renuncias 
de certas empresas a seguir coa prestación do servizo; pero tamén, encamiñado a 
reforzar e ofrecer unha mellor cobertura territorial, fundamentalmente no rural.  
 
Un traballo que culminaba o 8 de agosto de 2017 coa posta en marcha da 1ª fase do 
Plan de Transporte Público de Galicia que abrangueu, fundamentalmente, as 
provincias de Ourense e de Lugo, pero tamén algunha zona concreta das provincias da 
Coruña e de Pontevedra.  
 
Recentemente, máis concretamente o pasado 16 de febreiro, o Goberno galego 
anunciaba xa a licitación dos estudos correspondentes a unha 2ª fase do Plan de 
Transporte Público de Galicia, cun investimento de 2,7 millóns de euros, co obxectivo 
de que Galicia teña, a finais de 2019, un servizo de transporte moderno e acorde ás 
necesidades reais dos cidadáns.  
 
Conforme ten avanzado o Goberno galego, neste traballo que xa ten en marcha 
analizaranse con detalle os servizos de transporte que se están a prestar na 
actualidade, realizarase un amplo traballo de campo e garantirase máxima  
participación de todos os axentes implicados. 
 
É por iso que os deputados asinantes formulan a seguinte pregunta en Pleno:  
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Como están a avanzar os traballos para a posta en marcha da 2ª fase do Plan de 
Transporte Público de Galicia no ano 2019 ?  
 

 

Santiago de Compostela, 18 de xullo de 2018 
 
 
Asinado dixitalmente por: 

 
Martín Fernández Prado na data 18/07/2018 10:54:21 

 
Jaime Castiñeira Broz na data 18/07/2018 10:54:32 

 
Jacobo Moreira Ferro na data 18/07/2018 10:54:38 

 
Marta Novoa Iglesias na data 18/07/2018 10:54:46 

 
María Julia Rodriguez Barreira na data 18/07/2018 10:54:53 

 
Gonzalo Trenor López na data 18/07/2018 10:55:00 

 
Daniel Luis Varela Suanzes-Carpegna na data 18/07/2018 10:55:08 
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7.4 39559(10/POP-004622)

Grupo Parlamentario de En Marea

Cal Ogando, Marcos e Sánchez García, Antón

Sobre as actuacións que está a levar a cabo o Goberno galego

para reverter o incremento do número de persoas falecidas nas

estradas de Galicia no ano 2018

Publicación da iniciativa, 380, 06.11.2018
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    Á MESA DO PARLAMENTO 

 

 

Marcos Cal Ogando e Antón Sánchez García, deputados do Grupo 

Parlamentar de En Marea, ao abeiro do disposto no artigo 155 do Regulamento 

da Cámara, presentan a seguinte Pregunta para a súa resposta oral en Pleno. 

 

No que vai de 2018 morreron 77 persoas nas estradas galegas. Supéranse así as 

mortes en estrada do 2017 cando aínda faltan tres meses para final de ano.  

 

O verán foi particularmente tráxico. 33 foron os mortos nos meses de xuño, xullo 

e agosto. Setembro foi aínda peor, 15 persoas faleceron nun só mes: 6 en 

Pontevedra, 5 en A Coruña, 3 en Lugo e 1 en Ourense.  

 

Estes datos quebran de maneira alarmante o descenso de accidentes nas estradas 

que observamos durante os pasados veráns. En setembro do 2014 houbo 12 

mortos, 8 en 2015, 6 no 2016 e 4 no 2017.  

 

Segundo os responsables de tráfico, en 2018 aumentaron as saídas da vía e os 

choques frontais por mor dos excesos de velocidade e das distraccións ao 

volante, a meirande parte delas xeradas polo teléfono móbil.  

 

A seguridade viaria é unha responsabilidade de todos e non pode ser esquecida 

polas institucións. Non podemos relaxarnos polo mero feito de que durante anos 

as cifras de mortos descenderon. Cada morte é unha traxedia. Así, é urxente que 

dende as administracións se tomen medidas para mellorar a seguridade nas 

estradas.  
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Atendendo a este alarmante incremento de falecidas nas estradas galegas, e que 

chega nun contexto previo no que os datos de sinistralidade en Galicia xa se 

atopaban entre os máis altos do Estado, faise urxente actuar sobre esta cuestión. 

 

Polo exposto, preséntase a seguinte Pregunta para a súa resposta oral en Pleno: 

 

-Que está facendo a Xunta de Galicia para reverter esta situación? 

 

 Santiago de Compostela, 31 de outubro de 2018. 

 

   Asdo.: Marcos Cal Ogando 

    Antón Sánchez García 

    Deputados do G.P. de En Marea. 

 

 

 

Asinado dixitalmente por: 

 

Marcos Cal Ogando na data 31/10/2018 17:41:07 

 

Antón Sánchez García na data 31/10/2018 17:41:27 
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7.5 40848(10/PUP-000204)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Otero Rodríguez, Patricia e 2 máis

Sobre a información do Goberno galego referida a posible

realización por Augas de Galicia dun seguimento das

condicións nas que quedou a canle do río Xunqueira despois da

curta autorizada de árbores
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Á Mesa do Parlamento 

 

Patricia Otero Rodríguez, Luís Manuel Álvarez Martínez e María Luisa Pierres 

López, deputadas e deputado pertencentes ao Grupo Parlamentario dos 

Socialistas de Galicia, ao abeiro do disposto no artigo 155.5 do Regulamento da 

Cámara, presentan ante esa mesa a seguinte pregunta urxente  para a súa resposta 

oral en Pleno. 

Xustificación da urxencia. A urxencia vén motivada pola inquedanza e 

inseguridade que está a padecer a veciñanza de Viveiro, despois dos catastróficos 

danos producidos por unha tromba de auga caída  a noite do 18 de novembro. 

Na madrugada do domingo ao luns, unha forte tromba de auga desatou unha 

riada que arrasou o barrio de Xunqueira en Viveiro, arrastrando coches, 

provocando danos en vivendas, anegando cortellos e alpendres e, o que é o máis 

grave, provocando a morte dunha veciña do barrio de 83 anos. 

Todos os anos a asociación “Valdeflores” de Xunqueira remite cartas á 

Consellería de Medio Ambiente e Augas de Galicia pedindo a limpeza do río 

Xunqueira, antes dos temporais de outono, advertindo das posibles consecuencias 

de non facelo, é dicir, o atranco das pontes e inundacións, que foi o que ocorreu 

nesta ocasión. Dada a cantidade de maleza e árbores que levaba o caudal que 

inundou o barrio de Xunqueira, varias das persoas afectadas aseguran que a falla 

de limpeza do río foi unha das causas da riada e lembran que levan meses, 

incluso anos, esixindo ao Goberno galego unha solución. 

O primeiro que dixo Augas de Galicia foi que os seus técnicos estiveran en 

setembro na zona asolagada e observaran que “a zona estaba en boas 

condicións”, e que esas inundacións foron froito unicamente do fenómeno 

meteorolóxico. Pero o certo é que os problemas se iniciaron río arriba porque o 

Goberno concede permisos para a tala de árbores vadeando os ríos, pero despois 

non se preocupa de comprobar como quedan as cousas, o estropicio que deixan 

nas canles dos ríos e as pistas cheas de biomasa. E precisamente, esa falla de 

limpeza da canle do río Xunqueira foi recoñecida por Augas de Galicia, que xa di 

agora que “nese desastre influíron outros factores externos que van investigar, 

entre eles o estado no que deixaron a canle e as ribeiras as empresas forestais que 

levaron a cabo talas de eucaliptos nos últimos tempos”. Por iso a asociación 

“Valdeflores” de Xunqueira advirte de que se se volve a repetir o fenómeno 

meteorolóxico acontecido volverán ter o mesmo problema que na noite do 18 de 

novembro, polo que solicitan a Augas de Galicia, organismo responsable, que 
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limpe e drague de forma urxente o río nesa zona e que desatranque a canle de 

árbores caídas na parte superior do río. 

 

Por iso as deputadas e o deputado que asinan preguntan: 

Sabe o Goberno galego se Augas de Galicia realizou un seguimento das 

condicións nas que quedou a canle do río Xunqueira despois da tala autorizada de 

árbores?  

 

Pazo do Parlamento, 26 de novembro de 2018 

 

 

 

 

 

Asinado dixitalmente por: 

 

Patricia Otero Rodríguez na data 26/11/2018 13:59:51 

 

Luis Manuel Álvarez Martínez na data 26/11/2018 14:00:00 

 

María Luisa Pierres López na data 26/11/2018 14:00:07 

 

151



 

 

Reunión do Pleno do Parlamento

Día: 04.12.2018        Hora: 10:00

Orde do día

 

 

7.6 40853(10/PUP-000206)

Grupo Parlamentario de En Marea

Villares Naveira, Luis e 13 máis

Sobre as medidas previstas polo Goberno galego para a

conservación do Camiño Francés como Patrimonio da Humanidade,

singularmente ao seu paso polo concello de Touro
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1 GP En Marea 

 
 

Á MESA DO PARLAMENTO 

 

Luís Villares Naveira, Antón Sanchez García, Carmen Santos Queiruga, 

Marcos Cal Ogando, Pancho Casal Vidal, Luca Chao Perez, Anxeles Cuña 

Bóveda, Manuel Lago Peñas, Flora Miranda Pena, Julia Torregrosa 

Sañudo, Paula Quinteiro Araujo, Davide Rodríguez Estévez, Eva Solla 

Fernández e Paula Vazquez Verao, deputadas e deputados pertencentes ao 

Grupo Parlamentario de En Marea, ao abeiro disposto no artigo 155.5 do 

Regulamento da Cámara, presentan a seguinte PREGUNTA para a súa resposta 

oral en Pleno, con carácter urxente, relativa á situación do Camiño de 

Santiago, ao seu paso polo Concello de Touro. 

 

Xustificación da Urxencia. 

 

Un recente informe técnico do Comité Internacional de Monumentos e Sitios 

(ICOMOS), organismo asesor da UNESCO en materia de conservación do 

Patrimonio Mundial, confirmou as graves ameazas contra o trazado do Camiño 

Francés e a súa axeitada conservación, que supón o mega proxecto mineiro no 

Concello de Touro, tras unha minuciosa análise do proxecto mineiro e a 

documentación achegada pola propia empresa promotora Atalaia Mining-

Explotacións Galegas S. L. 

 

Dito informe subliña que o proxecto “supón unha clara violación da normativa de 

protección” que non só invade a contorna do Camiño Francés senón que supón a 

destrución material de parte do seu trazado, “contravindo a lexislación -nacional 

e internacional- vixente na materia”. 

153



 
 
 
 

 

2 GP En Marea 

 
 

 

Cómpre lembrar que para que un Ben Cultural sexa incluído na Lista de 

Patrimonio Mundial as administracións responsables da súa custodia deben 

responsabilizarse dunha estrita preservación do mesmo para que conserve os seus 

valores de identidade. 

 

Porén, no citado informe, ICOMOS afirma que a actuación das administracións 

contradí “os compromisos adquiridos polo Estado español ao promover a 

inscrición do Camiño de Santiago na Lista do Patrimonio Mundial”. En 

particular, o organismo internacional de custodia do patrimonio cultural sinala 

que “non se tivo en conta a necesidade de previr ao Comité do Patrimonio 

Mundial respecto a actuación que se pretende realizar”, en alusión ao proxecto da 

mina de cobre de Touro-O Pino. 

 

En base a estas consideracións formulamos a seguinte Pregunta para a súa 

resposta oral en Pleno, con carácter Urxente: 

 

- Que medidas pensa tomar a Xunta de Galicia para a conservación do Camiño 

Francés como Patrimonio da Humanidade, singularmente ao seu paso polo 

concello de Touro? 

Santiago de Compostela,  26 de novembro de 2018. 

 

 

 

Asinado dixitalmente por: 
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3 GP En Marea 

 
 

 

Luis Villares Naveira na data 26/11/2018 16:39:52 

 

Antón Sánchez García na data 26/11/2018 16:40:02 

 

Carmen Santos Queiruga na data 26/11/2018 16:40:10 

 

Francisco Casal Vidal na data 26/11/2018 16:40:27 

 

Paula Vázquez Verao na data 26/11/2018 16:40:39 

 

María de los Ángeles Cuña Bóveda na data 26/11/2018 16:40:43 

 

Eva Solla Fernández na data 26/11/2018 16:40:46 

 

Luca Chao Pérez na data 26/11/2018 16:40:49 

 

Paula Quinteiro Araújo na data 26/11/2018 16:40:52 

 

Flora María Miranda Pena na data 26/11/2018 16:40:55 

 

José Manuel Lago Peñas na data 26/11/2018 16:40:58 

 

David Rodríguez Estévez na data 26/11/2018 16:41:02 

 

Marcos Cal Ogando na data 26/11/2018 16:41:05 

 

Julia Torregrosa Sañudo na data 26/11/2018 16:41:09 
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7.7 33981(10/POP-003959)

Grupo Parlamentario Popular de Galicia

Vega Pérez, Daniel e 10 máis

Sobre as obras de ampliación e remodelación do Hospital da

Mariña lucense

Publicación da iniciativa, 349, 31.08.2018
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Á Mesa do Parlamento  
 
Daniel Vega Pérez, Aurelio Núñez Centeno, Encarna Amigo Díaz, Raquel Arias 
Rodríguez, Marián García Míguez, Marta Rodríguez Arias, Marta Rodríguez-Vispo 
Rodríguez, Soraya Salorio Porral, Diego Calvo Pouso, Miguel Tellado Filgueira e 
Sandra Vázquez Domínguez, deputados e deputadas do Grupo Parlamentario 
Popular de Galicia ao abeiro do disposto no artigo 152 e concordantes do 
Regulamento da Cámara, presentan ante esa Mesa, a seguinte pregunta para a súa 
resposta oral en Pleno. 
 
Desde o Grupo Parlamentario Popular queremos interesarnos polas características das 
obras de ampliación e remodelación do Hospital da Mariña Lucense.  
 
É necesario destacar o compromiso que o Goberno galego ten coa sanidade pública na 
comarca de A Mariña e, en concreto, co Hospital da Mariña Lucense.  
 
Así pois, o traballo e a loita da Xunta de Galicia polo Hospital da Mariña Lucense 
demostrase co Diario Oficial de Galicia na man. O Goberno galego fala facendo con 
partidas orzamentarias destinadas á mellora da nosa sanidade pública.  
 
Neste senso, a obra de ampliación e remodelación do Hospital da Mariña Lucense xa 
está en marcha cun investimento total de 20 millóns de euros, 12,8 millóns de euros na 
súa primeira fase.  
 
Así, ante o exposto, os deputados e deputadas abaixo asinantes, formulan as 
seguintes preguntas:  
 
- Cales son as características detalladas da obra de ampliación e remodelación do 
Hospital da Mariña Lucense?  
 
 
 
Santiago de Compostela, 1 de agosto de 2018.  
 
 
Asinado dixitalmente por: 

 
Daniel Vega Pérez na data 01/08/2018 09:55:25 

 
Aurelio Alfonso Núñez Centeno na data 01/08/2018 09:55:52 
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María Encarnación Amigo Díaz na data 01/08/2018 09:56:05 

 
Raquel Arias Rodríguez na data 01/08/2018 09:56:14 

 
María Ángeles Garcia Míguez na data 01/08/2018 09:56:30 

 
Marta Rodriguez Arias na data 01/08/2018 09:56:45 

 
Marta María Rodríguez-Vispo Rodríguez na data 01/08/2018 09:57:00 

 
María Soraya Salorio Porral na data 01/08/2018 09:57:13 

 
Diego Calvo Pouso na data 01/08/2018 09:57:23 

 
Miguel Ángel Tellado Filgueira na data 01/08/2018 09:57:35 

 
Sandra Vázquez Dominguez na data 01/08/2018 09:57:59 
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7.8 35488(10/POP-004183)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego

Prado Cores, María Montserrat e 5 máis

Sobre a planificación do Goberno galego para solucionar o

déficit de profesionais existente no Sergas

Publicación da iniciativa, 355, 13.09.2018
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Á Mesa do Parlamento 

Montserrat Prado Cores, Luis Bará Torres, Ana Pontón Mondelo, Xosé 

Luis Rivas Cruz, Olalla Rodil Fernández e Noa Presas Bergantiños, deputadas e 

deputados do Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego (BNG), a iniciativa 

das deputadas e deputados ao abeiro do disposto no Regulamento da Cámara, presentan 

a seguinte Pregunta para resposta oral en Pleno, relativa á necesidade de adaptación 

das prazas de formación MIR e EIR, e de convocatoria de OPE, as necesidades reais de 

profesionais no Sergas. 

 

Os recortes que o Goberno galego está aplicando en materia de sanidade están 

provocando un deterioro continuado do sistema sanitario público, recortes que se están 

aplicando dun xeito xeralizado, tanto na atención hospitalaria como en atención 

primaria, e en todo o territorio galego. 

Dentro dos recortes, o persoal é dos principais afectados, sendo sistemática a 

redución de profesionais, o que significa maior carga de traballo e que a calidade 

asistencial tamén se vexa afectada. 

Con data 18 de maio de 2012 publicouse do DOG a orde pola que se aproba o 

Plan de Ordenación de Recursos Humanos do Servizo Galego de Saúde, dado que a 

vixencia do mesmo era ata o 31 de decembro de 2013, publicouse o 5 de decembro a 

orde pola que se aproba o Plan de ordenación de recursos humanos relativo á 

xubilación, prolongación da permanencia e prórroga no servizo activo do persoal 

estatutario do Servizo Galego de Saúde.  

Este Plan, concibido como un instrumento de planificación, conclúe que hai un 

importante envellecemento do persoal: “no dito instrumento de planificación, logo de 
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analizarse as necesidades da organización sobre a base do estudo e valoración previos 

da estrutura poboacional e a actual configuración do cadro de persoal do Servizo 

Galego de Saúde, conclúese un significativo envellecemento en termos globais do 

persoal do organismo, de xeito paralelo ao da propia poboación galega, que resulta 

máis acusado no colectivo de persoal licenciado sanitario. A dita circunstancia ten 

unha singular incidencia en diversos aspectos organizativos da actividade asistencial, 

entre os que cabe destacar a dispoñibilidade decrecente do citado colectivo para a 

cobertura da atención continuada.” 

...”Derivado da normativa e do diagnóstico de situación efectuado no propio 

instrumento de planificación, o precedente Plan de ordenación de recursos humanos do 

Servizo Galego de Saúde dispuxo, como medida xeral de ordenación, a perda da 

condición de persoal estatutario fixo dos seus profesionais por cumprimento da idade 

de xubilación forzosa.”  

É unha evidencia, que se a Consellaría de Sanidade non adapta as prazas de 

formación ás necesidades asistenciais, a consecuencia será que en pouco tempo o Sergas 

non disporá de persoal para cubrir as vacantes que se van producindo por xubilación, 

nin ausencias, baixas... 

O Sergas non actúa en formación e non leva a cabo políticas laborais que 

fomenten que @s profesionais que se forman se lles ofreza condicións laborais dignas 

para levar a cabo en Galiza os seus proxectos vitais e polo tanto emigran a onde si llas 

ofrecen. 

Como consecuencia desta nefasta política de persoal levada a cabo polo Partido 

Popular na Consellaría de Sanidade, cada vez é máis patente que non hai profesionais 

dispoñíbeis para cubrir baixas, vacacións, licenzas, permisos... 
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Para ter uns servizos públicos de calidade, unha sanidade pública de calidade é 

preciso ter profesionais formados, cualificados e en número suficiente, por esta razón 

formúlase a seguinte pregunta para resposta oral en Pleno: 

Cal é a planificación, se ten algunha, do Goberno galego para solucionar o 

déficit de profesionais no Sergas? 

 

Santiago de Compostela, 31 de agosto de 2018 

 

Asdo.: Montserrat Prado Cores 

Noa Presas Bergantiños 

Olalla Rodil Fernández 

Xosé Luis Rivas Cruz 

Luis Bará Torres 

Ana Pontón Mondelo  

Deputadas e deputados do G.P. do BNG 

 

 

 

Asinado dixitalmente por: 

 

María Montserrat Prado Cores na data 31/08/2018 11:34:47 

 

Ana Pontón Mondelo na data 31/08/2018 11:34:52 

 

Xose Luis Rivas Cruz na data 31/08/2018 11:34:53 
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Olalla Rodil Fernández na data 31/08/2018 11:34:55 

 

Noa Presas Bergantiños na data 31/08/2018 11:34:56 

 

Xosé Luis Bará Torres na data 31/08/2018 11:34:57 
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7.9 40033(10/POP-004665)

Grupo Parlamentario Popular de Galicia

Oubiña Solla, Rosa e 6 máis

Sobre a valoración do Goberno galego en relación coa campaña

da vendima de 2018 nas cinco denominacións de orixe de

Galicia

Publicación da iniciativa, 386, 21.11.2018
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A Mesa do Parlamento 

 

Rosa Oubiña Solla, Moisés Blanco Paradelo, Miguel Prado Patiño, Raquel Arias 

Rodríguez, Carlos Gómez Salgado, Jacobo Moreira Ferro e Daniel Vega Pérez, 

deputadas e deputados do Grupo Parlamentario Popular de Galicia, ao abeiro do 

disposto no artigo 152 e concordantes do Regulamento da Cámara, presentan ante esa 

Mesa, a seguinte pregunta para a súa resposta oral en Pleno.  

 

Galicia conta con cinco denominacións de orixe, Ribeiro, Rias Baixas, Valdeorras, 

Monterrei e Ribeira Sacra, todas elas amparan, representan e regulan o maior estándar 

de calidade dos viños producidos na nosa Comunidade.  

A importancia do sector vitivinícola e evidente: como dinamizador do rural poñendo en 

valor o seu patrimonio cultural e enolóxico, como axente  fixador da poboación ao rural 

e tamén como importante medio económico para as persoas que teñen como medio de 

vida esta actividade. 

Tras un “annus horribilis” de 2017 na que as xeadas e o saraiba botaron a perder boa 

parte da colleita de uva nalgunhas das denominación de orixe as previsións para este 

ano  foron mais optimistas. 

O 2018 non comezou con bo pe para o viñedo en Galicia. As condicións meteorolóxicas 

adversas na primavera favoreceron a aparición  de ataques de fungos que supuxo  

unha preocupación e un dobre esforzo dos viticultores. 

Afortunadamente o tempo seco e soleado de xullo, agosto e setembro  mellorou todas 

as previsións iniciais, permitindo levar a cabo as labores de vendima nas mellores 

condicións. 

Por todo elo, unha vez rematada a vendima deste ano 2018, os deputados asinantes, 

formulamos a seguinte pregunta en Pleno: 
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Que valoración fai o Goberno galego en relación a campaña da vendima do 2018 nas  

cinco Denominacións de Orixe de Galicia?. 

 

Santiago de Compostela, 9 de novembro de 2018 

 

 

 
 
 
Asinado dixitalmente por: 

 
Rosa Oubiña Solla na data 09/11/2018 13:43:21 

 
Moisés Blanco Paradelo na data 09/11/2018 13:43:32 

 
Jesús Miguel Prado Patiño na data 09/11/2018 13:43:37 

 
Raquel Arias Rodríguez na data 09/11/2018 13:43:45 

 
Carlos Gómez Salgado na data 09/11/2018 13:43:51 

 
Jacobo Moreira Ferro na data 09/11/2018 13:44:01 

 
Daniel Vega Pérez na data 09/11/2018 13:44:09 
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7.10 40159(10/POP-004679)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Toja Suárez, María Dolores e Otero Rodríguez, Patricia

Sobre a realización polo Goberno galego dalgunha análise en

relación coa situación actual da cría do percebe e a

previsión cara á campaña do Nadal

Publicación da iniciativa, 386, 21.11.2018
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Rúa do Hórreo, s/n, Parlamento de Galicia. 15702 SANTIAGO DE COMPOSTELA 

Tlf: 981 551 530 · gp-socialista@parlamentodegalicia.es 

Á Mesa do Parlamento 

 

 

María Dolores Toja Suárez e Patricia Otero Rodríguez, deputadas pertencentes 

ao Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, ao abeiro do disposto no 

artigo 152 do Regulamento da Cámara, presentan ante esa mesa a seguinte 

pregunta para a súa resposta oral en Pleno. 

 

 

Achégase o Nadal, e desde as distintas confrarías amósase pesimismo en canto a 

situación do percebe.  A cría non medra como nos anos anteriores, en 

consecuencia a produción tampouco o fai ao ritmo esperado, que permitía unha 

boa campaña para esas datas, probablemente a máis importante do ano. 

 

 

Barállanse varios motivos entre o sector, entre eles: a falta de choivas, que 

aportaría a auga doce necesaria para a cría, o cambio climático, do que temos que 

recordar que a Consellería do Mar só destina 80.000 euros no proxecto de 

orzamentos para 2019; o propio furtivismo, a falta de vedas continuadas ... etc. 

 

 

En calquera caso, non se trata máis ca de suposicións do sector, baseados na súa 

experiencia acumulada ao longo dos anos. Pero vótanse de menos estudos 

científicos e técnicos, que determinen as causas verdadeiras da redución da cría 

de percebe, que analice a súa evolución ao longo dos últimos anos, as previsións 

para o futuro, a necesidade de establecer vedas continuadas de como mínimo 

medio ano, e sobre todo, que avalíe a política levada a cabo ao respecto, para 

poder elaborar un conxuntos de medidas futuras que permitan recuperar os 

valores da especie.  

 

 

Por iso as deputadas que asinan preguntan: 

 

 

Analizou o Goberno galego a situación actual da cría do percebe e da previsión 

de cara á campaña do Nadal? 

 

 

Pazo do Parlamento, 12 de novembro de 2018 
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Asinado dixitalmente por: 

 

María Dolores Toja Suárez na data 12/11/2018 18:46:25 

 

Patricia Otero Rodríguez na data 12/11/2018 18:46:36 
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