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ı 29902 (10/PNP-002197)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Puy Fraga, Pedro e 7 máis
Sobre a posición do Parlamento de Galicia en relación co proceso de integración europea, así como
os principios que deben inspirar a acción exterior e as demandas da Xunta de Galicia diante das
institucións europeas ao respecto 95269

ı 29335 - 29522 (10/PNP-002132)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Presas Bergantiños, Noa e 5 máis
Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego para apoiar as explotacións agrarias da
comarca da Limia afectadas polos danos ocasionados polas choivas e os asolagamentos 95274

ı 29365 (10/PNP-002138)
Grupo Parlamentario de En Marea
Vázquez Verao, Paula e Villares Naveira, Luis
Sobre a garantía pola Xunta de Galicia do acceso ao servizo de seguimento postadopción nas xefa-
turas territoriais da Consellería de Política Social para todas as familias galegas que adoptaron me-
nores a través da adopción internacional 95278

ı 29370 (10/PNP-002139)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Rodríguez Rumbo, Matilde Begoña e Losada Álvarez, Abel Fermín
Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego en relación co financiamento das en-
tidades locais 95282

ı 29379 (10/PNP-002140)
Grupo Parlamentario de En Marea
Quinteiro Araújo, Paula e Rodríguez Estévez, David
Sobre o desenvolvemento polo Goberno galego dun plan de axudas aos traballadores do rural que
viron diminuídas as súas colleitas a consecuencia das fortes choivas dos últimos meses 95284

ı 29389 (10/PNP-002141)
Grupo Parlamentario de En Marea
Chao Pérez, Luca
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Sobre a presentación polo Goberno galego dun informe dos resultados das medidas que viña apli-
cando para o retorno a Galicia das persoas galegas emigradas, a divulgación do Plan estratéxico
da emigración 2017-2020 e a publicación do plan Retorna 2020 95287

ı 29392 (10/PNP-002142)
Grupo Parlamentario de En Marea
Rodríguez Estévez, David
Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego para darlle temporalmente preferen-
cia á comercialización e retirada dos montes da madeira queimada polos incendios 95290

ı 29397 (10/PNP-002143)
Grupo Parlamentario de En Marea
Rodríguez Estévez, David
Sobre as actuacións que debe levar a cabo a Xunta de Galicia en relación coa xestión das cancela-
cións de oficio dos convenios subscritos coas comunidades de montes veciñais en man común

95293
ı 29403 (10/PNP-002144)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Pérez Seco, José Manuel e 2 máis
Sobre a execución polo Goberno galego no ano 2018 das actuacións necesarias para substituír o tipo
de firme na estrada autonómica AC-110 ao seu paso polo lugar de Panda, no concello de Moeche

95297
ı 29404 (10/PNP-002145)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Pérez Seco, José Manuel e 2 máis
Sobre a execución polo Goberno galego no ano 2018 das actuacións necesarias para a construción
dunha senda peonil na estrada autonómica AC-110, entre As Felgosas e O Porto, no concello de
Cerdido 95299

ı 29422 (10/PNP-002146)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Blanco Rodríguez, Noela e Torrado Quintela, Julio
Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego e as demandas que debe realizar ao
Goberno central en relación co cumprimento da Lei 39/2006, de promoción da autonomía persoal
e atención ás persoas en situación de dependencia 95301

ı 29447 (10/PNP-002147)
Grupo Parlamentario de En Marea
Rodríguez Estévez, David e Villares Naveira, Luis
Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego en relación cos casos de falsos posi-
tivos en tuberculose e positivos confirmados que se están a producir nas probas para o control sa-
nitario do gando vacún, así como o baremo utilizado para indemnizar os gandeiros 95305

ı 29451 (10/PNP-002149)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Rodríguez Barreira, María Julia e 6 máis
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Sobre a demanda polo Goberno galego ao Goberno central en relación coa eliminación con carácter
prioritario polo Adif dos pasos a nivel que conten cun maior tránsito de persoas e vehículos, no-
meadamente na cidade de Monforte de Lemos, así como o reforzo, namentres, dos seus sistemas
de seguridade para garantir un tránsito viario, ferroviario e peonil seguro 95309

ı 29453 (10/PNP-002150)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Salorio Porral, María Soraya e 6 máis
Sobre o impulso pola Xunta de Galicia dos cambios normativos necesarios para adaptar a limitación
de potencia dos motores das embarcacións de recursos específicos ás necesidades da frota

95312
ı 29458 (10/PNP-002151)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Egerique Mosquera, Teresa e 6 máis
Sobre o impulso polo Goberno galego dunha campaña de concienciación, en especial no período
estival, en relación coa extracción de recursos marisqueiros sen permiso nos areais de Galicia por
persoas usuarias e visitantes 95314

ı 29460 (10/PNP-002152)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Egerique Mosquera, Teresa e 6 máis
Sobre a intensificación polo Goberno galego dos labores de vixilancia contra o furtivismo naquelas
zonas de maior incidencia, en especial nos eidos da comercialización e da restauración e coincidindo
coas datas festivas, nas que os produtos do mar acadan maior prezo no mercado 95316

ı 29462 (10/PNP-002153)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Egerique Mosquera, Teresa e 6 máis
Sobre a elaboración pola Xunta de Galicia dun informe do posible custo económico, para as prin-
cipais frotas pesqueiras galegas afectadas, da implantación da obriga de desembarque de todas
as capturas realizadas 95318

ı 29465 (10/PNP-002154)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Pazos Couñago, José Alberto e 6 máis
Sobre a elaboración pola Xunta de Galicia dun informe respecto das posibilidades e circunstancias
que se abren co Brexit, en termos comerciais, en relación cos produtos pesqueiros galegos 95320

ı 29492 (10/PNP-002155)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Díaz Villoslada, Juan Manuel e 4 máis
Sobre o impulso polo Goberno galego, no marco do Plan de transporte metropolitano público de
Galicia, da creación dunha autoridade única de transporte metropolitano para a planificación, coor-
dinación e xestión do servizo de transporte de viaxeiros na cidade e no conxunto da Área Metro-
politana da Coruña, así como as actuacións que debe levar a cabo ao respecto 95322
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ı 29499 (10/PNP-002156)
Grupo Parlamentario de En Marea
Sánchez García, Antón e 2 máis
Sobre o cumprimento polo Goberno galego do acordo parlamentario do 25 de setembro de 2015,
referido á posta en marcha dun plan de fomento da horticultura e da fruticultura, así como da agri-
cultura ecolóxica 95326

ı 29503 (10/PNP-002157)
Grupo Parlamentario de En Marea
Vázquez Verao, Paula e Villares Naveira, Luis
Sobre a actuación que debe levar a cabo o Goberno galego para a posta en servizo da Ponte Ribeira
na vila de Sarria, así como a demanda ao Ministerio de Medio Ambiente da consignación do orza-
mento necesario para a execución dun proxecto integral de recuperación do leito do río Sarria

95329
ı 29515 (10/PNP-002158)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Pérez Seco, José Manuel e 2 máis
Sobre a execución polo Goberno galego, no ano 2018, das actuacións necesarias para construír
unha senda peonil na estrada autonómica AC-862, aproximadamente entre os puntos quilométricos
36+500 e 37+000, no concello de Cerdido 95333

ı 29521 (10/PNP-002159)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Rodríguez Rumbo, Matilde Begoña e Losada Álvarez, Abel Fermín
Sobre as demandas que debe realizar o Goberno galego ao Goberno central en relación coa recu-
peración dos fondos Miner, anulados de xeito unilateral no ano 2011, e o desenvolvemento do Real
decreto 675/2014, polo que se establecen as bases reguladoras das axudas para o impulso econó-
mico das comarcas mineiras do carbón 95335

ı 29523 (10/PNP-002160)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Vilán Lorenzo, Patricia e 3 máis
Sobre a aprobación pola Xunta de Galicia dun plan director e un plan funcional en relación co pro-
xecto do novo hospital ‘Gran Montecelo’, de Pontevedra, así como a execución da reforma do Hos-
pital Provincial, destinando o seu espazo actual a usos sanitarios non hospitalarios 95338

ı 29544 (10/PNP-002161)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Rivas Cruz, José Luis e 5 máis
Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego para a declaración de caducidade da
concesión mineira San Rafael (núm. 2946) no concello de Touro 95341

ı 29546 (10/PNP-002162)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Rivas Cruz, José Luis e 5 máis
Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego en relación co proceso de concentra-
ción parcelaria decretado no ano 2000 no concello de Catoira 95345
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ı 29566 (10/PNP-002163)
Grupo Parlamentario de En Marea
Cuña Bóveda, María de los Ángeles e Chao Pérez, Luca
Sobre a elaboración pola Xunta de Galicia dun proxecto de lei de regularización da profesión de
Educación Social e dos seus profesionais, a integración destes en toda a educación obrigatoria de
primaria e secundaria, así como na infantil, e o establecemento dun convenio coas ANPA en relación
coa introdución de contidos específicos 95350

ı 29569 (10/PNP-002164)
Grupo Parlamentario de En Marea
Cuña Bóveda, María de los Ángeles e Chao Pérez, Luca
Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego en relación co amianto existente no
edificio do Colexio da Ramallosa, no concello de Teo, e as demandas referidas ao acondicionamento
do centro, así como a elaboración dun mapa dos colexios de Galicia que aínda teñen amianto nas
súas estruturas 95355

ı 29628 (10/PNP-002165)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Rodríguez Rumbo, Matilde Begoña e Losada Álvarez, Abel Fermín
Sobre as demandas que debe realizar o Goberno galego ao Goberno central en relación co Fondo
de Compensación Interterritorial 95359

ı 29630 (10/PNP-002166)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Quiroga Díaz, José Antonio e Pérez Seco, José Manuel
Sobre a creación polo Goberno galego, antes do 31 de setembro de 2018, dun órgano de certifica-
ción que garanta a calidade das distintas variedades de castiñeiros que hai para plantar, a dotación
dos medios necesarios e a posta en marcha e/ou habilitación dun ou varios centros de referencia
complementarios 95362

ı 29632 (10/PNP-002167)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Bará Torres, Xosé Luís e 5 máis
Sobre a convocatoria polo Goberno galego, o máis axiña posible, da Comisión de seguimento do
convenio de colaboración para o desenvolvemento conxunto do transporte metropolitano de Ga-
licia na Área Metropolitana de Vigo, e a inclusión na súa orde do día da solicitude do Concello de
Gondomar para a súa incorporación a ese tipo de transporte 95365

ı 29642 (10/PNP-002168)
Grupo Parlamentario de En Marea
Rodríguez Estévez, David e Quinteiro Araújo, Paula
Sobre as melloras que debe levar a cabo o Goberno galego nas condicións laborais do persoal da
empresa pública Seaga 95368

ı 29643 (10/PNP-002169)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
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Prado Cores, María Montserrat e 5 máis
Sobre a realización polo Goberno galego das xestións oportunas para a transferencia polo FROB á
Xunta de Galicia do importe íntegro das indemnizacións que deben aboar os ex-directivos das an-
tigas caixas de aforros galegas, para o seu investimento na mellora de servizos sociais básicos

95372
ı 29646 (10/PNP-002170)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Bará Torres, Xosé Luís e 5 máis
Sobre a posición do Parlamento de Galicia en relación coa remisión de novo ao Congreso dos De-
putados da Proposición de lei orgánica de transferencia da titularidade e das competencias da AP-
9 á Comunidade Autónoma de Galicia 95376

ı 29651 (10/PNP-002171)
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 cos convenios asinados
coas comunidades de montes de Vilaboa, San Xulián e San Tomé referidos ao desenvolvemento
dun plan anual de actuación, así como co estado de abandono no que se atopa o parque forestal
de Castiñeiras 95380

ı 29659 (10/PNP-002172)
Grupo Parlamentario de En Marea
Rodríguez Estévez, David e 2 máis
Sobre a realización polo Goberno galego dunha xuntanza cos representantes dos axentes forestais
e medioambientais co fin de reabrir as negociacións e cumprir os acordos acadados 95384

ı 29664 (10/PNP-002173)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Bará Torres, Xosé Luís e 5 máis
Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego para o establecemento da compostaxe
como modelo universal de tratamento dos biorresiduos urbanos no primeiro trimestre de 2019,
así como para estudar a posibilidade de colaborar coa Deputación Provincial de Pontevedra no de-
senvolvemento do Plan Revitaliza e a súa ampliación ao resto do territorio galego 95387

ı 29674 (10/PNP-002174)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Prado Cores, María Montserrat e 5 máis
Sobre a actuación que se debe levar a cabo para recuperar os acordos de mellora das condicións
laborais e salariais do persoal do Sergas suspendidos desde o ano 2010 95391

ı 29712 (10/PNP-002175)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Toja Suárez, María Dolores e Torrado Quintela, Julio
Sobre a demanda polo Goberno galego ao Goberno central de ratificación do Convenio 188 da Or-
ganización Internacional do Traballo, relativo ao traballo no sector pesqueiro 95394

X lexislatura. Número 296. 25 de abril de 2018 BOLETÍN OFICIAL DO PARLAMENTO DE GALICIA

95241



ı 29717 (10/PNP-002176)
Grupo Parlamentario de En Marea
Quinteiro Araújo, Paula e Rodríguez Estévez, David
Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego en relación coa formación das persoas
que desempeñan as funcións de bombeiros forestais 95396

ı 29720 (10/PNP-002177)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Pontón Mondelo, Ana Belén e 5 máis
Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego en relación co Auto do Tribunal Su-
premo de execución da Orde ETU/66/2018, do 26 de xaneiro, pola que se fixan os tributos e recargas
considerados para os efectos dos suplementos territoriais e se desenvolve o mecanismo para obter
a información necesaria co fin de fixar os suplementos territoriais en relación coas peaxes de acceso
de enerxía eléctrica correspondentes ao exercicio 2013 95405

ı 29724 (10/PNP-002178)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Rodil Fernández, Olalla e 5 máis
Sobre a actuación que debe levar a cabo o Goberno galego en relación co uso de toponimia detur-
pada por parte do Goberno municipal de Ribeira na súa sinaléctica e nas súas comunicacións

95410
ı 29728 (10/PNP-002179)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Prado Cores, María Montserrat e 5 máis
Sobre as demandas que debe realizar o Goberno galego ao Goberno central para garantir a viabi-
lidade do sistema público de pensións 95413

ı 29736 (10/PNP-002180)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Rodil Fernández, Olalla e 5 máis
Sobre as demandas que debe realizar o Goberno galego ao Ministerio de Fomento para posibilitar
a recuperación do cabo de Fisterra como Selo de Patrimonio Europeo 95417

ı 29738 (10/PNP-002181)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Prado Cores, María Montserrat e 5 máis
Sobre a demanda que debe realizar o Goberno galego ao Goberno central para adaptar as prazas
de formación polo sistema de residencia MIR e EIR que se ofertan en Galicia ás necesidades reais
do Sergas, así como a presentación dun plan de estabilidade no emprego para a súa negociación
na Mesa sectorial 95422

ı 29744 (10/PNP-002182)
Grupo Parlamentario de En Marea
Casal Vidal, Francisco
Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego en relación coas prácticas enganosas
que están a desenvolver as compañías distribuidoras de enerxía eléctrica para trasladar aos seus
clientes ao mercado libre da electricidade 95426
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ı 29745 (10/PNP-002183)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Prado Cores, María Montserrat e 5 máis
Sobre as demandas que debe realizar o Goberno galego ao Goberno central para garantir a viabi-
lidade do sistema público de pensións 95431

ı 29752 (10/PNP-002184)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Rodil Fernández, Olalla e 5 máis
Sobre a apertura polo Goberno galego dun proceso de diálogo con todos os axentes do sector do
teatro co fin de abordar o futuro do Centro Dramático Galego 95436

3. Administración do Parlamento de Galicia

3.1. Organización e normas de funcionamento da Administración do Parlamento
de Galicia
3.1.1. Normas e acordos
3.1.1.1. Regulamento de organización e funcionamento da Administración do Parla-
mento e Galicia

ı Acordo da Mesa do Parlamento de Galicia, do 17 de abril de 2018, polo que se aproba o Regula-
mento de organización e funcionamento da Administración do Parlamento de Galicia 95251

X lexislatura. Número 296. 25 de abril de 2018 BOLETÍN OFICIAL DO PARLAMENTO DE GALICIA

95243



1. Procedementos parlamentarios

1.3. Procedementos de control e impulso
1.3.6. Proposicións non de lei
1.3.6.1. Proposicións non de lei en Pleno
1.3.6.1.1. Proposicións presentadas

A Mesa do Parlamento, na súa sesión do día 23 de abril de 2018, adoptou os seguintes acordos:

Admisión a trámite polo procedemento de urxencia e publicación

- 29902 (10/PNP-002197)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Puy Fraga, Pedro e 7 máis
Sobre a posición do Parlamento de Galicia en relación co proceso de integración europea, así como
os principios que deben inspirar a acción exterior e as demandas da Xunta de Galicia diante das
institucións europeas ao respecto

Admisión a trámite e publicación

- 29335 - 29522 (10/PNP-002132)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Presas Bergantiños, Noa e 5 máis
Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego para apoiar as explotacións agrarias
da comarca da Limia afectadas polos danos ocasionados polas choivas e os asolagamentos

A Mesa admítea a trámite coa reformulación contida no doc. núm. 29522.

- 29365 (10/PNP-002138)
Grupo Parlamentario de En Marea
Vázquez Verao, Paula e Villares Naveira, Luis
Sobre a garantía pola Xunta de Galicia do acceso ao servizo de seguimento postadopción nas
xefaturas territoriais da Consellería de Política Social para todas as familias galegas que adoptaron
menores a través da adopción internacional

- 29370 (10/PNP-002139)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Rodríguez Rumbo, Matilde Begoña e Losada Álvarez, Abel Fermín
Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego en relación co financiamento das
entidades locais

- 29379 (10/PNP-002140)
Grupo Parlamentario de En Marea
Quinteiro Araújo, Paula e Rodríguez Estévez, David
Sobre o desenvolvemento polo Goberno galego dun plan de axudas aos traballadores do rural que
viron diminuídas as súas colleitas a consecuencia das fortes choivas dos últimos meses
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- 29389 (10/PNP-002141)
Grupo Parlamentario de En Marea
Chao Pérez, Luca
Sobre a presentación polo Goberno galego dun informe dos resultados das medidas que viña
aplicando para o retorno a Galicia das persoas galegas emigradas, a divulgación do Plan estratéxico
da emigración 2017-2020 e a publicación do plan Retorna 2020

- 29392 (10/PNP-002142)
Grupo Parlamentario de En Marea
Rodríguez Estévez, David
Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego para darlle temporalmente
preferencia á comercialización e retirada dos montes da madeira queimada polos incendios

- 29397 (10/PNP-002143)
Grupo Parlamentario de En Marea
Rodríguez Estévez, David
Sobre as actuacións que debe levar a cabo a Xunta de Galicia en relación coa xestión das cancelacións
de oficio dos convenios subscritos coas comunidades de montes veciñais en man común

- 29403 (10/PNP-002144)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Pérez Seco, José Manuel e 2 máis
Sobre a execución polo Goberno galego no ano 2018 das actuacións necesarias para substituír o
tipo de firme na estrada autonómica AC-110 ao seu paso polo lugar de Panda, no concello de
Moeche

- 29404 (10/PNP-002145)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Pérez Seco, José Manuel e 2 máis
Sobre a execución polo Goberno galego no ano 2018 das actuacións necesarias para a construción
dunha senda peonil na estrada autonómica AC-110, entre As Felgosas e O Porto, no concello de
Cerdido

- 29422 (10/PNP-002146)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Blanco Rodríguez, Noela e Torrado Quintela, Julio
Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego e as demandas que debe realizar ao
Goberno central en relación co cumprimento da Lei 39/2006, de promoción da autonomía persoal
e atención ás persoas en situación de dependencia

- 29447 (10/PNP-002147)
Grupo Parlamentario de En Marea
Rodríguez Estévez, David e Villares Naveira, Luis
Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego en relación cos casos de falsos
positivos en tuberculose e positivos confirmados que se están a producir nas probas para o control
sanitario do gando vacún, así como o baremo utilizado para indemnizar os gandeiros

X lexislatura. Número 296. 25 de abril de 2018 BOLETÍN OFICIAL DO PARLAMENTO DE GALICIA

95245



- 29451 (10/PNP-002149)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Rodríguez Barreira, María Julia e 6 máis
Sobre a demanda polo Goberno galego ao Goberno central en relación coa eliminación con carácter
prioritario polo Adif dos pasos a nivel que conten cun maior tránsito de persoas e vehículos,
nomeadamente na cidade de Monforte de Lemos, así como o reforzo, namentres, dos seus
sistemas de seguridade para garantir un tránsito viario, ferroviario e peonil seguro

- 29453 (10/PNP-002150)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Salorio Porral, María Soraya e 6 máis
Sobre o impulso pola Xunta de Galicia dos cambios normativos necesarios para adaptar a limitación
de potencia dos motores das embarcacións de recursos específicos ás necesidades da frota

- 29458 (10/PNP-002151)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Egerique Mosquera, Teresa e 6 máis
Sobre o impulso polo Goberno galego dunha campaña de concienciación, en especial no período
estival, en relación coa extracción de recursos marisqueiros sen permiso nos areais de Galicia por
persoas usuarias e visitantes

- 29460 (10/PNP-002152)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Egerique Mosquera, Teresa e 6 máis
Sobre a intensificación polo Goberno galego dos labores de vixilancia contra o furtivismo naquelas
zonas de maior incidencia, en especial nos eidos da comercialización e da restauración e coincidindo
coas datas festivas, nas que os produtos do mar acadan maior prezo no mercado

- 29462 (10/PNP-002153)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Egerique Mosquera, Teresa e 6 máis
Sobre a elaboración pola Xunta de Galicia dun informe do posible custo económico, para as
principais frotas pesqueiras galegas afectadas, da implantación da obriga de desembarque de todas
as capturas realizadas

- 29465 (10/PNP-002154)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Pazos Couñago, José Alberto e 6 máis
Sobre a elaboración pola Xunta de Galicia dun informe respecto das posibilidades e circunstancias
que se abren co Brexit, en termos comerciais, en relación cos produtos pesqueiros galegos

- 29492 (10/PNP-002155)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Díaz Villoslada, Juan Manuel e 4 máis
Sobre o impulso polo Goberno galego, no marco do Plan de transporte metropolitano público de
Galicia, da creación dunha autoridade única de transporte metropolitano para a planificación,
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coordinación e xestión do servizo de transporte de viaxeiros na cidade e no conxunto da Área
Metropolitana da Coruña, así como as actuacións que debe levar a cabo ao respecto

- 29499 (10/PNP-002156)
Grupo Parlamentario de En Marea
Sánchez García, Antón e 2 máis
Sobre o cumprimento polo Goberno galego do acordo parlamentario do 25 de setembro de 2015,
referido á posta en marcha dun plan de fomento da horticultura e da fruticultura, así como da
agricultura ecolóxica

- 29503 (10/PNP-002157)
Grupo Parlamentario de En Marea
Vázquez Verao, Paula e Villares Naveira, Luis
Sobre a actuación que debe levar a cabo o Goberno galego para a posta en servizo da Ponte Ribeira
na vila de Sarria, así como a demanda ao Ministerio de Medio Ambiente da consignación do
orzamento necesario para a execución dun proxecto integral de recuperación do leito do río Sarria

- 29515 (10/PNP-002158)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Pérez Seco, José Manuel e 2 máis
Sobre a execución polo Goberno galego, no ano 2018, das actuacións necesarias para construír
unha senda peonil na estrada autonómica AC-862, aproximadamente entre os puntos quilométricos
36+500 e 37+000, no concello de Cerdido

- 29521 (10/PNP-002159)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Rodríguez Rumbo, Matilde Begoña e Losada Álvarez, Abel Fermín
Sobre as demandas que debe realizar o Goberno galego ao Goberno central en relación coa
recuperación dos fondos Miner, anulados de xeito unilateral no ano 2011, e o desenvolvemento
do Real decreto 675/2014, polo que se establecen as bases reguladoras das axudas para o impulso
económico das comarcas mineiras do carbón

- 29523 (10/PNP-002160)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Vilán Lorenzo, Patricia e 3 máis
Sobre a aprobación pola Xunta de Galicia dun plan director e un plan funcional en relación co
proxecto do novo hospital ‘Gran Montecelo’, de Pontevedra, así como a execución da reforma do
Hospital Provincial, destinando o seu espazo actual a usos sanitarios non hospitalarios

- 29544 (10/PNP-002161)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Rivas Cruz, José Luis e 5 máis
Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego para a declaración de caducidade da
concesión mineira San Rafael (núm. 2946) no concello de Touro

- 29546 (10/PNP-002162)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
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Rivas Cruz, José Luis e 5 máis
Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego en relación co proceso de
concentración parcelaria decretado no ano 2000 no concello de Catoira

- 29566 (10/PNP-002163)
Grupo Parlamentario de En Marea
Cuña Bóveda, María de los Ángeles e Chao Pérez, Luca
Sobre a elaboración pola Xunta de Galicia dun proxecto de lei de regularización da profesión de
Educación Social e dos seus profesionais, a integración destes en toda a educación obrigatoria de
primaria e secundaria, así como na infantil, e o establecemento dun convenio coas ANPA en relación
coa introdución de contidos específicos

- 29569 (10/PNP-002164)
Grupo Parlamentario de En Marea
Cuña Bóveda, María de los Ángeles e Chao Pérez, Luca
Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego en relación co amianto existente no
edificio do Colexio da Ramallosa, no concello de Teo, e as demandas referidas ao acondicionamento
do centro, así como a elaboración dun mapa dos colexios de Galicia que aínda teñen amianto nas
súas estruturas

- 29628 (10/PNP-002165)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Rodríguez Rumbo, Matilde Begoña e Losada Álvarez, Abel Fermín
Sobre as demandas que debe realizar o Goberno galego ao Goberno central en relación co Fondo
de Compensación Interterritorial

- 29630 (10/PNP-002166)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Quiroga Díaz, José Antonio e Pérez Seco, José Manuel
Sobre a creación polo Goberno galego, antes do 31 de setembro de 2018, dun órgano de
certificación que garanta a calidade das distintas variedades de castiñeiros que hai para plantar, a
dotación dos medios necesarios e a posta en marcha e/ou habilitación dun ou varios centros de
referencia complementarios

- 29632 (10/PNP-002167)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Bará Torres, Xosé Luís e 5 máis
Sobre a convocatoria polo Goberno galego, o máis axiña posible, da Comisión de seguimento do
convenio de colaboración para o desenvolvemento conxunto do transporte metropolitano de
Galicia na Área Metropolitana de Vigo, e a inclusión na súa orde do día da solicitude do Concello de
Gondomar para a súa incorporación a ese tipo de transporte

- 29642 (10/PNP-002168)
Grupo Parlamentario de En Marea
Rodríguez Estévez, David e Quinteiro Araújo, Paula
Sobre as melloras que debe levar a cabo o Goberno galego nas condicións laborais do persoal da
empresa pública Seaga
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- 29643 (10/PNP-002169)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Prado Cores, María Montserrat e 5 máis
Sobre a realización polo Goberno galego das xestións oportunas para a transferencia polo FROB á
Xunta de Galicia do importe íntegro das indemnizacións que deben aboar os ex-directivos das
antigas caixas de aforros galegas, para o seu investimento na mellora de servizos sociais básicos

- 29646 (10/PNP-002170)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Bará Torres, Xosé Luís e 5 máis
Sobre a posición do Parlamento de Galicia en relación coa remisión de novo ao Congreso dos
Deputados da Proposición de lei orgánica de transferencia da titularidade e das competencias da
AP-9 á Comunidade Autónoma de Galicia

A Mesa admítea para o seu debate coa advertencia de que, polo seu carácter de declaración de
vontade da Cámara, a súa eventual aprobación suporía a remisión deste acordo exclusivamente,
pois a proposición necesitaría dunha nova tramitación consonte o procedemento lexislativo previsto
no Regulamento do Parlamento de Galicia. 

- 29651 (10/PNP-002171)
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 cos convenios asinados
coas comunidades de montes de Vilaboa, San Xulián e San Tomé referidos ao desenvolvemento
dun plan anual de actuación, así como co estado de abandono no que se atopa o parque forestal
de Castiñeiras

- 29659 (10/PNP-002172)
Grupo Parlamentario de En Marea
Rodríguez Estévez, David e 2 máis
Sobre a realización polo Goberno galego dunha xuntanza cos representantes dos axentes forestais
e medioambientais co fin de reabrir as negociacións e cumprir os acordos acadados

- 29664 (10/PNP-002173)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Bará Torres, Xosé Luís e 5 máis
Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego para o establecemento da compostaxe
como modelo universal de tratamento dos biorresiduos urbanos no primeiro trimestre de 2019,
así como para estudar a posibilidade de colaborar coa Deputación Provincial de Pontevedra no
desenvolvemento do Plan Revitaliza e a súa ampliación ao resto do territorio galego

- 29674 (10/PNP-002174)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Prado Cores, María Montserrat e 5 máis
Sobre a actuación que se debe levar a cabo para recuperar os acordos de mellora das condicións
laborais e salariais do persoal do Sergas suspendidos desde o ano 2010
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- 29712 (10/PNP-002175)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Toja Suárez, María Dolores e Torrado Quintela, Julio
Sobre a demanda polo Goberno galego ao Goberno central de ratificación do Convenio 188 da
Organización Internacional do Traballo, relativo ao traballo no sector pesqueiro

- 29717 (10/PNP-002176)
Grupo Parlamentario de En Marea
Quinteiro Araújo, Paula e Rodríguez Estévez, David
Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego en relación coa formación das persoas
que desempeñan as funcións de bombeiros forestais

- 29720 (10/PNP-002177)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Pontón Mondelo, Ana Belén e 5 máis
Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego en relación co Auto do Tribunal
Supremo de execución da Orde ETU/66/2018, do 26 de xaneiro, pola que se fixan os tributos e
recargas considerados para os efectos dos suplementos territoriais e se desenvolve o mecanismo
para obter a información necesaria co fin de fixar os suplementos territoriais en relación coas
peaxes de acceso de enerxía eléctrica correspondentes ao exercicio 2013

- 29724 (10/PNP-002178)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Rodil Fernández, Olalla e 5 máis
Sobre a actuación que debe levar a cabo o Goberno galego en relación co uso de toponimia
deturpada por parte do Goberno municipal de Ribeira na súa sinaléctica e nas súas comunicacións

- 29728 (10/PNP-002179)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Prado Cores, María Montserrat e 5 máis
Sobre as demandas que debe realizar o Goberno galego ao Goberno central para garantir a
viabilidade do sistema público de pensións

- 29736 (10/PNP-002180)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Rodil Fernández, Olalla e 5 máis
Sobre as demandas que debe realizar o Goberno galego ao Ministerio de Fomento para posibilitar
a recuperación do cabo de Fisterra como Selo de Patrimonio Europeo

- 29738 (10/PNP-002181)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Prado Cores, María Montserrat e 5 máis
Sobre a demanda que debe realizar o Goberno galego ao Goberno central para adaptar as prazas
de formación polo sistema de residencia MIR e EIR que se ofertan en Galicia ás necesidades reais
do Sergas, así como a presentación dun plan de estabilidade no emprego para a súa negociación
na Mesa sectorial
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- 29744 (10/PNP-002182)
Grupo Parlamentario de En Marea
Casal Vidal, Francisco
Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego en relación coas prácticas enganosas
que están a desenvolver as compañías distribuidoras de enerxía eléctrica para trasladar aos seus
clientes ao mercado libre da electricidade

- 29745 (10/PNP-002183)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Prado Cores, María Montserrat e 5 máis
Sobre as demandas que debe realizar o Goberno galego ao Goberno central para garantir a
viabilidade do sistema público de pensións

- 29752 (10/PNP-002184)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Rodil Fernández, Olalla e 5 máis
Sobre a apertura polo Goberno galego dun proceso de diálogo con todos os axentes do sector do
teatro co fin de abordar o futuro do Centro Dramático Galego

Santiago de Compostela, 24 de abril de 2018
Diego Calvo Pouso
Vicepresidente 1º

3. Administración do Parlamento de Galicia

3.1. Organización e normas de funcionamento da Administración do Parlamento
de Galicia
3.1.1. Normas e acordos
3.1.1.1. Regulamento de organización e funcionamento da Administración do Parla-
mento e Galicia

Acordo da Mesa do Parlamento de Galicia, do 17 de abril de 2018, polo que se aproba o Re-
gulamento de organización e funcionamento da Administración do Parlamento de Galicia

Exposición de motivos

A Administración parlamentaria, en virtude da súa autonomía (artigos 12 do Estatuto de
autonomía de Galicia e 30 e 60, entre outros, do Regulamento do Parlamento de Galicia), dispón
de capacidade autoorganizativa, é dicir, das facultades necesarias para dotarse da organización e
do funcionamento que determine, co fin de que a súa actuación ao servizo dos intereses xerais se
axuste aos principios constitucionalmente establecidos.

A estrutura orgánica da Administración parlamentaria está conformada por tres órganos: a
Mesa, órgano institucional colexiado que dirixe a Administración da Cámara; a Presidencia, órgano
unipersoal ao que lle corresponde a superior dirección do persoal e da Administración
parlamentaria; e, baixo a dependencia dos anteriores, a Oficialía Maior. Pola súa vez, as distintas
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áreas administrativas estrutúranse en diversas unidades, dependentes todas elas da Oficialía
Maior (Secretaría Xeral), órgano cuxa persoa titular, de acordo co establecido no artigo 62 do
Regulamento da Cámara, desempeña a xefatura superior do persoal e de todos os servizos da
Cámara.

A recente entrada en vigor da nova Lei de contratos do sector público, a próxima entrada en
vigor das novas disposicións legais aplicables en materia de protección de datos de carácter
persoal e a aplicación de distintas normativas recentes, tales como as relativas ao
procedemento administrativo, aos convenios administrativos, á administración electrónica ou
á transparencia (disposición adicional quinta da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento
administrativo común das administracións públicas), determinan a conveniencia de modificar
o Regulamento de organización e funcionamento da Administración parlamentaria, para
precisar nel os réximes xurídicos aplicables en distintas materias e para concretar determinadas
competencias nos distintos órganos e unidades administrativas. Consecuentemente, apróbase
tamén un texto refundido no que se incorporan ao texto inicial do regulamento estas
modificacións.

Polo exposto, a Mesa do Parlamento de Galicia, na sesión do 17 de abril de 2018, ao abeiro do
disposto no artigo 30.1.2ª do Regulamento do Parlamento de Galicia, dispón:

TÍTULO I
Disposicións xerais

Artigo 1. Autonomía administrativa do Parlamento

1. O Parlamento de Galicia ten autonomía para establecer a organización administrativa ao seu
servizo que lle posibilite o desenvolvemento eficaz e eficiente das funcións que estatutariamente
lle corresponden.

2. A autonomía da Cámara comprende as potestades para fixar a estrutura orgánico-funcional
da súa Administración, regular o réxime xurídico do seu persoal e o seu réxime económico-
financeiro, patrimonial e de contratación e, en xeral, para adoptar cantas medidas requira o seu
goberno interior.

TÍTULO II
Organización da Administración do Parlamento

Artigo 2. Estrutura orgánica

A Administración do Parlamento ten a seguinte estrutura orgánica:

a) Mesa do Parlamento.

b) Presidencia.

d) Oficialía Maior.
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CAPÍTULO I
Mesa do Parlamento

Artigo 3. Órgano e competencias

1. A Mesa do Parlamento é o órgano institucional colexiado que, baixo a dirección da Presidencia,
dirixe a Administración da Cámara.

2. Ademais das competencias que lle confiren o Regulamento do Parlamento e o Estatuto de
persoal da Cámara, terá especificamente, en materia organizativa e de xestión administrativa, as
seguintes:

a) O establecemento das directrices xerais de xestión dos servizos da Cámara, así como a
aprobación e modificación das normas que deben regular a súa organización e funcionamento.

b) A creación, modificación e supresión de unidades administrativas.

c) A aprobación das disposicións administrativas de carácter interno ou de relevancia xurídica
externa.

d) A realización de contratos e de actos de administración e de xestión patrimonial nos termos
establecidos neste regulamento.

e) A autorización para a formalización de convenios nos termos establecidos neste regulamento.

f) A interpretación e integración das normas aplicables en materia de persoal, segundo os
criterios e principios da lexislación básica do Estado e da lexislación autonómica en materia de
función pública.

g) A regulación do seu réxime orzamentario e contable.

h) As demais establecidas neste regulamento e calquera outra que non estea atribuída a outro
órgano.

CAPÍTULO II
Presidencia

Sección 1ª. Presidenta ou presidente do Parlamento

Artigo 4. Competencias

Á presidenta ou ao presidente, ademais das competencias que lle confiren o Regulamento do
Parlamento, o Estatuto de persoal e este regulamento, correspóndelle a superior dirección do
persoal e da Administración parlamentaria, o desenvolvemento das directrices organizativas e de
xestión acordadas pola Mesa do Parlamento e a adopción das medidas necesarias para o
mantemento da orde no recinto parlamentario.
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Así mesmo, compételle a realización dos contratos e actos de administración, de xestión
patrimonial e de execución, nos termos establecidos neste regulamento.

Sección 2ª. Gabinete da Presidencia

Artigo 5. Estrutura e competencias

1. Para o desenvolvemento das súas funcións, a presidenta ou o presidente estarán asistidos
polo persoal adscrito ao Gabinete da Presidencia. Así mesmo, forma parte do Gabinete o persoal
adscrito ao servizo dos restantes membros da Mesa.

2. A determinación da estrutura orgánica do Gabinete da Presidencia é unha competencia
exclusiva da presidenta ou do presidente.

3. A dirección do Gabinete corresponderalle a unha persoa ligada ao Parlamento con carácter
eventual, e o seu nomeamento será competencia exclusiva da presidenta ou do presidente da
Cámara.

Artigo 6. Competencias da directora ou do director do Gabinete da Presidencia

Correspóndelle á directora ou ao director do Gabinete da Presidencia a asistencia técnica e
funcional á Presidencia no exercicio das súas funcións, así como a dirección e organización de todos
os servizos dependentes do Gabinete. 

Artigo 7. Competencias do Gabinete da Presidencia

Correspóndenlle ao Gabinete da Presidencia as seguintes competencias: 

A. De asistencia técnica e administrativa á presidenta ou ao presidente:

a) A preparación da documentación das sesións plenarias, sen prexuízo das competencias do
Servizo de Asistencia Parlamentaria.

b) O control e a xestión de persoas invitadas ao Pleno. 

c) A formación do banco de datos informáticos e documentais das actividades da Presidencia.

d) A programación e execución dos asuntos vinculados á Conferencia de Presidentes de
Parlamentos Autonómicos (Coprepa), á Conferencia de Asembleas Lexislativas Europeas (CALRE) e
a órganos semellantes. 

e) A axenda das actividades da Presidencia.

f) A recepción, contestación e arquivamento da correspondencia da Presidencia.

g) A atención das solicitudes de información.
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h) A ordenación e actualización de arquivos e ficheiros. 

i) A proposta e supervisión de asinamento de convenios e do seu seguimento. 

B. Protocolarias:

a) As relacións cos grupos parlamentarios e coas deputadas e cos deputados da Cámara.

b) A preparación de viaxes e desprazamentos oficiais das deputadas e deputados, da presidenta
ou do presidente e dos membros da Mesa.

c) A recepción e xestión de solicitudes de salas e a súa distribución para uso dos grupos
parlamentarios.

d) O arquivo fotográfico e de agasallos da Presidencia. 

e) A organización dos actos do Parlamento, tanto na sede parlamentaria como fóra dela, así como
a organización dos actos que outros organismos ou institucións leven a cabo no Parlamento.

f) A recepción, despacho e arquivamento das invitacións, solicitudes de entrevistas, visitas ou
audiencias da presidenta ou do presidente.

g) A asistencia á presidenta ou ao presidente nos actos en que participa.

h) A posta en marcha e o desenvolvemento dos concursos e actividades convocados polo
Parlamento.

i) As relacións de coordinación coa Xunta de Galicia e cos concellos, organismos e institucións
oficiais, parlamentos autonómicos, Cortes Xerais e Parlamento Europeo.

C. Departamento de Relacións Cidadás:

a) Programa de fomento de coñecemento da Cámara galega:

— A captación de visitantes potenciais á institución a través de procedementos varios.

— A xestión, programación e execución das visitas ao Parlamento de Galicia.

— A elaboración de estatísticas actualizadas e informes periódicos referidos aos distintos
colectivos que veñen visitar o Parlamento.

b) Punto de información cidadá:

— A prestación de todo tipo de información sobre o procedemento que se debe seguir á hora
de xestionar o calendario de visitas guiadas.
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— A información sobre as actividades parlamentarias de carácter eventual: actos
conmemorativos, institucionais, culturais e sociais que se realicen ou non en sede parlamentaria.

c) Programa educativo:

— O deseño, xestión e desenvolvemento de programas educativos que incidan en valores sociais
que conciencien a cidadanía (valor do diálogo, da convivencia, do respecto mutuo).

— A realización dunha guía didáctica sobre a actividade parlamentaria.

D. De comunicación:

a) As relacións institucionais, non protocolarias, cos medios de comunicación:

— A distribución de convocatorias de roldas de prensa e actos institucionais do Parlamento e da
Presidencia.

— A distribución de información parlamentaria.

— A atención a solicitudes realizadas polos medios de comunicación.

— A redacción e distribución de comunicados de prensa.

b) A relación cos gabinetes de comunicación dos grupos parlamentarios e doutras institucións.

c) A xestión da comunicación externa dos actos relacionados co Parlamento, xa sexan impulsados
por unidades ou servizos da propia institución ou en colaboración con outras entidades.

d) A xestión no portal web de contidos relacionados co departamento de comunicación.

e) A xestión de imaxes dos actos relacionados co Parlamento.

f) A elaboración de resumos de prensa e de temas específicos debatidos nas sesións
parlamentarias e a recompilación da información publicada en diferentes medios relativa ao
Parlamento.

g) A xestión da base de datos de xornalistas.

h) A xestión das acreditacións dos medios de comunicación.

i) A xestión da relación da presidenta ou do presidente cos medios de comunicación.

j) Os comunicados de prensa da Presidencia do Parlamento.

k) O resumo e arquivamento da prensa diaria da Cámara e da presidenta ou do presidente.
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l) A organización e coordinación das actividades destinadas a difundir a imaxe do Parlamento.

m) Velar polo cumprimento das normas establecidas para o desenvolvemento do traballo das
informadoras e dos informadores parlamentarios.

n) A xestión e repartición da prensa diaria do Parlamento.

ñ) A xestión dos servizos prestados polas axencias informativas ao Parlamento.

E. De seguridade e mantemento da orde na sede do Parlamento:

a) As relacións e a coordinación de actividades coa Dirección Xeral de Interior e coa Policía
Autonómica.

b) As relacións e a coordinación de actividades coa Delegación do Goberno.

c) As relacións e a coordinación de actividades co Concello de Santiago de Compostela.

d) A recepción, estudo e autorización das solicitudes de aparcamento permanente e non
permanente na sede do Parlamento.

e) A execución das medidas dispostas pola presidenta ou polo presidente co obxecto de manter
a orde dentro do Parlamento.

f) O control de visitas.

g) O control de accesos ao recinto parlamentario.

F. Calquera outra de natureza análoga ás anteriores que a presidenta ou o presidente lle
encomende.

CAPÍTULO III
Oficialía Maior

Artigo 8. Competencias e estrutura

1. A letrada ou o letrado oficial maior, baixo a dirección da presidenta ou do presidente e da
Mesa do Parlamento, é quen desempeña a xefatura de todo o persoal e de todos os servizos do
Parlamento, agás o do Gabinete da Presidencia, e cumpre as funcións técnicas e de asesoramento
dos órganos reitores daquel, asistido polas letradas e polos letrados do Parlamento adscritos á
Oficialía Maior.

2. A letrada maior adxunta ou o letrado maior adxunto, ademais das funcións propias do posto
de letrada ou letrado, asiste a letrada ou o letrado oficial maior no exercicio das súas funcións.
Substituiraa ou substituirao nos casos de vacante, ausencia ou enfermidade.
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A letrada maior adxunta ou o letrado maior adxunto será nomeada ou nomeado pola Mesa do
Parlamento, por proposta da Presidencia, entre os membros do corpo de letradas e letrados do
Parlamento en servizo activo.

3. Na Oficialía Maior intégranse as seguintes unidades administrativas: 

a) Intervención e Asuntos Económicos.

b) Servizo de Persoal e Réxime Interior.

c) Servizo de Asistencia Parlamentaria. 

d) Servizo de Publicacións. 

e) Servizo de Tecnoloxías da Información.

Artigo 9. Competencias da letrada ou do letrado oficial maior

1. Son competencias da letrada ou do letrado oficial maior as seguintes:

a) A xefatura da Administración parlamentaria, baixo a dirección superior da Mesa e da
presidenta ou do presidente do Parlamento.

b) A xefatura do persoal da Administración parlamentaria, sen prexuízo das competencias de
dirección superior da Mesa e da presidenta ou do presidente da Cámara, e das que lle corresponden
á presidenta ou ao presidente respecto do persoal do seu gabinete.

c) O asesoramento xurídico e técnico á presidenta ou ao presidente, á Mesa do Parlamento, á
Xunta de Portavoces e aos demais órganos parlamentarios da Cámara aos que asista. 

d) A dirección das letradas e dos letrados do Parlamento. 

e) A proposta de medidas disciplinarias que afecten o persoal.

f) A concesión de licenzas, permisos e vacacións do persoal, agás o do Gabinete da Presidencia.

g) A autorización dos cambios de situación administrativa do persoal, logo da información á
presidenta ou ao presidente do Parlamento.

h) As que lle confiran, na súa condición de letrada ou letrado da Cámara e de letrada ou letrado
oficial maior, as leis, o Regulamento do Parlamento, o Estatuto de persoal e demais disposicións, e
calquera outra que a Mesa ou a presidenta ou o presidente lle encomenden.

2. A letrada ou letrado oficial maior, logo da autorización concedida pola Mesa do Parlamento,
poderá delegar nas letradas ou nos letrados algunha das súas funcións.
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Artigo 10. Competencias da Intervención e Asuntos Económicos

1. Á Intervención e Asuntos Económicos correspóndelle o exercicio das seguintes competencias:

a) A planificación, organización, coordinación, xestión e control da actividade económica e
financeira do Parlamento.

b) A subministración, actualización e responsabilidade dos contidos correspondentes á súa área
funcional que se integran na aplicación de xestión parlamentaria e na páxina web do Parlamento.

c) O control interno do Parlamento nas súas modalidades de función interventora e de control
financeiro.

d) O asesoramento en materia económico-financeira e contable aos órganos da Cámara que o
soliciten e, se é o caso, a asistencia do seu titular ás reunións dos ditos órganos para o indicado fin.

e) A dirección da xestión económica, financeira e orzamentaria do Parlamento.

f) A confección do anteproxecto de orzamento do Parlamento e a elaboración da conta xeral da
institución.

g) A organización e dirección da contabilidade pública do Parlamento.

h) A xestión e control do inventario de bens do Parlamento.

i) A xestión económica dos temas de persoal.

2. A interventora ou o interventor exerce a xefatura de todo o persoal adscrito á unidade e
correspóndelle a división interna das tarefas derivadas das competencias que ten atribuídas e, en
particular, a determinación das áreas funcionais e a organización funcional delas.

Artigo 11. Viceintervención

1. Da Intervención e Asuntos Económicos depende directamente a unidade de Viceintervención,
coa categoría orgánica de servizo.

2. Á Viceintervención correspóndelle o exercicio das seguintes competencias:

a) A substitución da interventora ou do interventor xeral no caso de vacante, ausencia,
enfermidade ou abstención legal ou regulamentaria.

b) O apoio á dirección no control interno da actividade económica-financeira do Parlamento.

c) A xestión da contabilidade financeira e orzamentaria do Parlamento.

d) A xestión da tesouraría.
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e) A xestión, seguimento e control na confección do inventario do Parlamento.

f) O control do arquivo de documentación contable do Parlamento.

g) O control e xestión das funcións de xestión económica do persoal.

2. A viceinterventora ou o viceinterventor exerce a xefatura inmediata do persoal adscrito ao
servizo e correspóndelle a xestión e supervisión das funcións desenvolvidas polo dito persoal.

Artigo 12. Servizo de Persoal e Réxime Interior

1. Ao Servizo de Persoal e Réxime Interior correspóndelle o exercicio das seguintes competencias:

a) A planificación, organización, coordinación, xestión e supervisión en materia de recursos
humanos.

b) A organización, xestión e supervisión técnica das infraestruturas e dos equipamentos do
Parlamento e do seu mantemento.

c) A xestión e supervisión técnica das subministracións.

d) A coordinación, xestión e supervisión da asistencia xeral e do parque móbil. 

e) A organización e xestión dos procedementos administrativos en materia de réxime interior.

f) A programación, organización, xestión, control e impulso do control do tránsito do persoal, da
atención e orientación do público e da recepción e acompañamento de visitas.

g) A programación, organización, xestión, control e impulso do control da vixilancia e custodia
no interior das dependencias parlamentarias.

h) A colaboración na execución das medidas impostas pola Presidencia para manter a orde
dentro do recinto parlamentario.

i) A programación, organización, xestión, control e impulso da reprodución e distribución de
documentos, correo, paquetaría e demais obxectos ou material polo interior do Parlamento, así
como a recollida de sinaturas e mensaxes.

j) A programación, organización, xestión, control e impulso da prestación da asistencia e do
soporte material necesarios aos órganos parlamentarios nos actos oficiais e, en xeral, nas
actividades da Cámara.

k) A subministración, actualización e responsabilidade dos contidos correspondentes á súa área
funcional que se integran na aplicación de xestión parlamentaria e na páxina web do Parlamento.

l) A programación, organización, xestión, control e impulso da atención da centraliña telefónica.

X lexislatura. Número 296. 25 de abril de 2018 BOLETÍN OFICIAL DO PARLAMENTO DE GALICIA

95260



m) Calquera outra función referida ao réxime interior da Cámara.

n) A xestión e apoio administrativo en materia de protección de datos de carácter persoal, sen
prexuízo das específicas funcións e responsabilidades atribuídas a outros órganos e unidades
administrativas. 

ñ) A xestión e apoio administrativo en relación coas actuacións que deban realizarse en materia
de transparencia, sen prexuízo das específicas funcións e responsabilidades atribuídas a outros
órganos e unidades administrativas.

o) A xestión integral dos expedientes administrativos de contratación.

p) O control e supervisión da execución dos contratos, sen prexuízo das funcións atribuídas aos
responsables dos distintos contratos.

q) A tramitación administrativa dos convenios de colaboración.

r) A xestión administrativa dos expedientes de subvencións, bolsas e premios.

s) Calquera outra que en materia de asistencia xeral se lle puider encomendar, ou que, ao ser
análoga ás anteriores ou ter carácter instrumental para garantir o correcto desempeño das
competencias da unidade administrativa, lle asignen os órganos superiores competentes e as
normas. 

2. A persoa titular do servizo exerce a xefatura do persoal adscrito ao Servizo de Persoal e Réxime
Interior e correspóndelle a división interna das tarefas derivadas das competencias do servizo e,
en particular, a determinación das áreas funcionais e a organización funcional delas.

Artigo 13. Servizo de Asistencia Parlamentaria

1. Ao Servizo de Asistencia Parlamentaria correspóndelle o exercicio das seguintes competencias: 

a) A programación, organización, xestión, control e impulso dos procesos administrativos previos
e derivados da actividade parlamentaria.

b) A asistencia administrativa e prestación de información aos órganos parlamentarios.

c) A elaboración, execución e control dos documentos de carácter parlamentario que resulten
da dita actividade. 

d) A xestión dos fondos bibliográficos e documentais.

e) A xestión do arquivo parlamentario.

f) A elaboración de estudos de interese para a actividade parlamentaria.
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g) A tramitación das solicitudes de información previstas no Regulamento do Parlamento.

h) A xestión do Rexistro Xeral.

i) A xestión e custodia do Rexistro de Intereses, baixo a dependencia directa da letrada ou do
letrado oficial maior.

j) O traslado dos documentos rexistrados e a subministración de información ás cidadás e aos
cidadáns.

k) A elaboración de estatísticas da actividade parlamentaria.

l) A organización, coordinación, xestión e supervisión do arquivo temporal de xestión
parlamentaria.

m) A subministración, actualización e responsabilidade dos contidos correspondentes á súa área
funcional que se integran na aplicación de xestión parlamentaria e na páxina web do Parlamento.

n) A expedición, con carácter xeral, de copias auténticas dos documentos públicos administrativos
ou privados, sen prexuízo do exercicio desta competencia por outras unidades en relación coas
funcións que especificamente teñan atribuídas. 

ñ) A asistencia no uso de medios electrónicos ás persoas interesadas que o soliciten, nos
supostos establecidos na lexislación aplicable en materia de procedemento administrativo, sen
prexuízo do apoio técnico que deba prestar o Servizo de Tecnoloxías da Información.

o) Todas aquelas actividades administrativas análogas ás anteriores que sexan necesarias para
o funcionamento dos órganos parlamentarios da Cámara.

2. A persoa titular do servizo exerce a xefatura do persoal adscrito ao Servizo de Asistencia
Parlamentaria e correspóndelle a división interna das tarefas derivadas das competencias do
servizo e, en particular, a determinación das áreas funcionais e a organización funcional delas.

Artigo 14. Servizo de Publicacións

1. Ao Servizo de Publicacións correspóndelle o exercicio das seguintes competencias: 

a) A programación, organización, xestión, control e impulso da elaboración, edición e distribución
das publicacións do Parlamento.

b) A programación, organización, xestión, control e impulso da redacción, tradución e corrección
de publicacións e documentos.

c) A elaboración de normas e criterios unificadores de tradución, corrección e redacción.

d) O asesoramento e a emisión de informes en materia lingüística.

X lexislatura. Número 296. 25 de abril de 2018 BOLETÍN OFICIAL DO PARLAMENTO DE GALICIA

95262



e) O levantamento de actas das sesións secretas.

f) A programación, organización, xestión, control e impulso da transcrición das sesións
parlamentarias e de actos institucionais.

g) A subministración, actualización e responsabilidade dos contidos correspondentes á súa área
funcional que se integran na aplicación de xestión parlamentaria e na páxina web do Parlamento.

h) Todas aquelas actividades análogas ás anteriores que sexan necesarias para o funcionamento
dos órganos parlamentarios da Cámara.

2. A persoa titular do servizo exerce a xefatura do persoal adscrito ao Servizo de Publicacións e
correspóndelle a división interna das tarefas derivadas das competencias do servizo e, en particular,
a determinación das áreas funcionais e a organización funcional delas.

Artigo 15. Servizo de Tecnoloxías da Información

1. Ao Servizo de Tecnoloxías da Información correspóndelle o exercicio das seguintes
competencias: 

a) O deseño, programación, organización, proposta de adquisición, xestión, control e impulso en
materia de audiovisual.

b) A organización, proposta de adquisición e control da infraestrutura e do soporte dos sistemas
audiovisuais do Parlamento.

c) O tratamento, elaboración e distribución de contidos audiovisuais, de acordo coas directrices
da dirección do Parlamento.

d) O deseño, proposta de adquisición, elaboración, xestión e control dos sistemas de información
que xestionan o arquivo documental histórico.

e) A proposta de adquisición, xestión e control sobre a implantación e o mantemento dos
sistemas de acceso ás usuarias e aos usuarios internos e externos á información parlamentaria
dispoñible mediante a utilización das tecnoloxías da información e comunicación e, en particular,
no que se refire ao acceso mediante a internet.

f) A protección en todos os seus aspectos de datos persoais e a seguridade informática e de
telecomunicacións, así como a garantía da continuidade da actividade do Parlamento, mediante a
elaboración de plans para tal fin.

g) A elaboración do plan estratéxico de tecnoloxías da información, das comunicacións e do
audiovisual e a súa execución.

h) A elaboración do plan anual de tecnoloxías da información, das telecomunicacións e do
audiovisual e a súa execución.
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i) A realización de estudos e análises nas materias da súa competencia.

j) A xestión e operación de todas as redes de comunicación do Parlamento, telefónicas e de datos
e calquera outra que se poida crear.

k) A atención, orientación e información ás deputadas e aos deputados e grupos parlamentarios
e ao persoal da Administración parlamentaria en materia de sistemas de información.

2. A persoa titular do servizo exerce a xefatura do persoal adscrito ao Servizo de Tecnoloxías
da Información e correspóndelle a división interna das tarefas derivadas das competencias
do servizo e, en particular, a determinación das áreas funcionais e a organización funcional
delas.

TÍTULO III
Réxime xurídico-administrativo

CAPÍTULO I
Réxime xurídico das disposicións e dos actos administrativos

Artigo 16. Disposicións e actos administrativos

1. As disposicións e os actos administrativos que produzan os órganos da Administración
parlamentaria en materia de persoal, administración e xestión patrimonial rexeranse polo
establecido neste regulamento.

2. Os restantes que teñan natureza parlamentaria non son disposicións nin actos administrativos
e rexeranse polo prescrito no Regulamento da Cámara.

Artigo 17. Forma xurídica

As decisións dos órganos da Administración parlamentaria revisten as seguintes formas:

a) «Acordo da Mesa do Parlamento de Galicia»: as decisións da Mesa do Parlamento que aproben
disposicións administrativas e os actos administrativos que dite este órgano.

b) «Resolución da Presidencia do Parlamento de Galicia»: os actos administrativos que dite a
presidenta ou o presidente do Parlamento.

c) «Resolución da letrada ou do letrado oficial maior»: os actos administrativos que dite a letrada
ou o letrado oficial maior.

Artigo 18. Executividade

Os actos administrativos producidos polos órganos da Administración parlamentaria serán
inmediatamente executivos.
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Artigo 19. Publicidade

Os actos administrativos que non teñan carácter singular e as disposicións administrativas
publicaranse no Boletín Oficial do Parlamento de Galicia e, se é o caso, no Diario Oficial de Galicia.

Artigo 20. Recursos administrativos

1. Poñen fin á vía administrativa os actos administrativos da Mesa do Parlamento e da súa
Presidencia.

2. Os actos administrativos da letrada ou do letrado oficial maior son susceptibles de recurso de
alzada perante a Mesa do Parlamento.

3. O recurso extraordinario de revisión interpoñerase perante a Mesa do Parlamento.

4. Contra as disposicións administrativas e os actos administrativos que poñan fin á vía
administrativa poderá interpoñerse recurso contencioso-administrativo perante a Sala do
Contencioso-Administrativo do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia.

CAPÍTULO II
Procedemento administrativo

Artigo 21. Procedemento administrativo

A Administración do Parlamento axustará a súa actuación ao procedemento administrativo
común, sen prexuízo das especialidades derivadas da organización propia da Cámara.

CAPÍTULO III
Contratación

Artigo 22. Réxime xurídico

A contratación que realice a Administración do Parlamento axustarase ao réxime establecido na
normativa de contratación do sector público. 

Artigo 23. Órganos de contratación

1. A Mesa do Parlamento e a súa Presidencia, dentro das súas respectivas competencias, son os
órganos de contratación da Administración parlamentaria.

2. Correspóndelle á Mesa do Parlamento a iniciación dos procedementos de contratación, a
aprobación dos pregos de cláusulas administrativas xerais e particulares e dos proxectos técnicos
e a adxudicación dos contratos que superen os limiares previstos pola lexislación de contratos
aplicable para os contratos menores. 

3. Correspóndelle á Presidencia a iniciación dos procedementos de contratación, a aprobación
dos proxectos técnicos, se é o caso, e a adxudicación dos contratos cualificados como menores
pola lexislación de contratos aplicable. 
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Artigo 24. Mesa de Contratación

A Mesa de Contratación da Administración do Parlamento estará constituída por unha presidenta
ou un presidente —que será un membro da Mesa do Parlamento—, unha secretaria ou un
secretario —que será a secretaria ou o secretario da Mesa do Parlamento— e catro vogais,
designados polo órgano de contratación. Entre os vogais deberá figurar necesariamente unha
persoa ao servizo do órgano de contratación que teña atribuídas funcións correspondentes a
asesoramento xurídico e outra que teña atribuídas as relativas ao seu control económico-
orzamentario. 

CAPÍTULO IV
Convenios de colaboración

Artigo 25. Réxime xurídico

A Administración do Parlamento axustará a súa actuación, respecto dos convenios de
colaboración que poida subscribir, ao réxime establecido pola lexislación vixente en materia de
réxime xurídico do sector público, sen prexuízo das especialidades derivadas da organización propia
da Cámara.

Artigo 26. Órganos competentes

A Presidencia do Parlamento de Galicia é o órgano competente para subscribir, en representación
do Parlamento de Galicia, os convenios de colaboración. Non obstante, será preceptiva a
autorización previa da Mesa do Parlamento respecto da formalización de convenios que supoñan
obrigas económicas para o Parlamento de Galicia superiores ás contías previstas na lexislación de
contratos do sector público respecto da contratación menor.

CAPÍTULO V
Subvencións públicas

Artigo 27. Réxime xurídico

O Parlamento de Galicia poderá acordar, no  relativo ás súas competencias, a concesión de
subvencións. O seu réxime xurídico será o establecido pola lexislación xeral de subvencións.

Artigo 28. Órganos competentes

O órgano competente para a súa concesión será a Mesa  do Parlamento, agás respecto daquelas
subvencións cuxos importes non superen as contías previstas pola lexislación de contratos do sector
público para os contratos menores, que serán competencia da Presidencia do Parlamento de Galicia. 

Artigo 29. Beneficiarios

Os perceptores de subvencións serán principalmente entidades privadas de utilidade pública e
carácter social dirixidas ao desenvolvemento de actividades non lucrativas. Así mesmo, poden ser
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institucións de carácter público ou privado de relevancia autonómica, para executar actuacións non
lucrativas vinculadas coa Cámara.

Artigo 30. Procedemento e contías

1. O procedemento ordinario de concesión de subvencións tramitarase, polo xeral, en réxime de
concorrencia competitiva. No entanto, poderán concederse directamente, con carácter excepcional,
aqueloutras subvencións en que se acrediten razóns de interese público, social, económico ou
humanitario ou outras debidamente xustificadas que dificulten a súa convocatoria pública, ao
abeiro do estipulado na normativa xeral aplicable en materia de subvencións.

2. Para a concesión de subvencións en réxime de concorrencia atenderase a normativa xeral
aplicable. Para a concesión de subvencións de xeito directo deberá figurar no expediente a
concreción dos seguintes datos: obxecto da subvención, réxime xurídico aplicable, beneficiarios e
modalidades de axuda e procedemento de concesión e réxime de xustificación. Así mesmo,
axustaranse ás previsións da normativa, agás no relativo aos principios de publicidade e
concorrencia.

A súa concesión poderá efectuarse mediante resolución ou mediante  convenio de colaboración.

3. A contía que se vaia subvencionar non será superior ao 80 % dos gastos realizados. No caso
de precisar anticipo, este poderá ser solicitado pola entidade por importe de ata un 80 % do
importe da subvención, e deberá prestar garantía, sen prexuízo das exencións que se
determinen.

CAPÍTULO VI
Bens

Artigo 31. Autonomía patrimonial

1. O Parlamento, a través da súa Administración, ten autonomía patrimonial e exerce as mesmas
competencias que ten atribuídas o Consello da Xunta de Galicia e as consellarías sobre os bens do
seu patrimonio.

2. Correspóndelle á Mesa do Parlamento a xestión dos bens do patrimonio da Cámara, agás
cando se trate de adquisicións de bens mobles cuxo importe se corresponda coas contías
establecidas pola lexislación de contratos do sector público para os contratos menores, que serán
competencia da Presidencia do Parlamento. 

3. O réxime xurídico dos bens do patrimonio do Parlamento rexerase polo establecido na
normativa reguladora do patrimonio da Comunidade Autónoma de Galicia.

Disposición adicional primeira. Interpretación

As dúbidas sobre a interpretación deste regulamento serán resoltas mediante acordo da Mesa
do Parlamento.
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Disposición adicional segunda. Órganos e actos administrativos

Para os efectos deste regulamento, teñen a condición de órganos administrativos a Mesa do
Parlamento, a Presidencia da Cámara e a Oficialía Maior. Os actos xurídicos que produzan estes
órganos no exercicio das súas competencias terán a natureza de actos administrativos.

Disposición adicional terceira. Dependencia orgánico-funcional

1. Con independencia do seu encadramento na relación de postos de traballo, o persoal
pertencente ao corpo administrativo dependerá organicamente da Oficialía Maior e funcionalmente
da unidade á que o adscriba cando así se considere preciso en función das necesidades do servizo
existentes en cada momento, logo de darlle audiencia á Xunta de Persoal e logo da autorización
da Presidencia da Cámara.

2. O persoal de asistencia xeral e do parque móbil dependerá organicamente do Servizo de
Persoal e Réxime Interior, sen prexuízo da dependencia funcional dos órganos ou das unidades en
que estea prestando os seus servizos.

Disposición adicional cuarta. Adscrición provisional de postos

O persoal funcionario da Administración do Parlamento que cese nun posto de traballo sen obter
outro polos sistemas de provisión previstos no capítulo V do Estatuto de persoal do Parlamento de
Galicia (concurso e libre designación) quedará á disposición da Presidencia da Cámara, que lle
atribuirá o desempeño dun posto provisional correspondente ao seu corpo ou escala, non inferior
en máis de dous niveis ao do seu grao persoal, en tanto no obteña outro con carácter definitivo,
con efectos do día seguinte á data do cesamento.

Disposición derrogatoria

Quedan derrogados o Regulamento de organización e funcionamento da Administración do
Parlamento de Galicia aprobado por acordo da Mesa do Parlamento de Galicia do 6 de xuño de
2016 e as normas e os acordos de igual ou inferior rango que se opoñan ou contradigan o disposto
neste regulamento.

Disposición derradeira primeira. Dereito supletorio

En todo o non previsto neste regulamento aplicarase supletoriamente a normativa da
Comunidade Autónoma de Galicia e a do Estado, por esta orde.

Disposición derradeira segunda. Entrada en vigor

Este regulamento publicarase no Boletín Oficial do Parlamento de Galicia e entrará en vigor o día
seguinte ao da súa publicación no Diario Oficial de Galicia.

Santiago de Compostela, 20 de abril de 2018

Diego Calvo Pouso
Vicepresidente 1º

X lexislatura. Número 296. 25 de abril de 2018 BOLETÍN OFICIAL DO PARLAMENTO DE GALICIA
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Á Mesa do Parlamento 

 

O Grupo Parlamentario Popular de Galicia, a través do seu Portavoz, e por iniciativa 
dos deputados e deputadas, Pedro Puy Fraga, Paula Prado del Río, Jacobo Moreira 
Ferro, César Fernández Gil, Aurelio Núñez Centeno, Alberto Pazos Couñago, María 
Julia Rodríguez Barreira e Isabel Novo Fariña, ao abeiro do disposto nos artigos 160, 
98 e concordantes do Regulamento da Cámara, presenta ante esa Mesa, a seguinte 
Proposición non de lei para o seu debate en Pleno polo tramite de urxencia. 

 

Xustificación da urxencia 

A urxencia ven motivada pola necesidade de que o Parlamento de Galicia se posicione 
canto antes sobre este tema. 

 

Exposición de motivos 

  

A adhesión de España ás Comunidades Europeas o 1 de xaneiro de 1986 rematou co 
illamento do noso país na vida institucional do noso continente. Sen dúbida pode 
afirmarse que, xunto coa aprobación da nosa vixente Constitución e coa promulgación 
do noso primeiro Estatuto de Autonomía, a Acta de Adhesión de España ás devanditas 
Comunidades Europeas, conforma un dos piares do período de paz e prosperidade 
máis longo e vizoso da nosa historia contemporánea. 

Dende aquela, Galicia medrou, mellorou e se modernizou en todos os parámetros 
socioeconómicos, como nunca antes nun lapso temporal tan breve. Na esperanza de 
vida dos galegos, no nivel de formación da nosa mocidade, no PIB, na renda per 
cápita, no capital social fixo acumulado ou na sensibilización medioambiental, os 
estímulos financeiros pero tamén normativos da Unión Europea  foron determinantes 
para nós.  
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E é por iso que apoiamos a preservación da  cohesión económica, social e territorial 
europea, como mostra do espírito de fraternidade cotiá da nosa Unión. Sen estes 
estímulos mesmo a rápida construción da Eurorrexión luso-galaica  tería sido 
extremadamente dificultosa. 

  

Agora a Unión Europea atópase perante dunha encrucillada cunha natureza moi 
distinta ás das que foi superando ao longo da súa curta existencia. Por vez primeira un 
Estado da Unión vai abandonala, cadrando coa proliferación de correntes xenófobas e 
populistas, que combaten o nobre ideal do irmandamento europeo de fraternidade que 
asumiron os pais fundadores da Unión. 

  

Neste entorno, o mantemento da construción europea precisa de azos anovados para 
seguir construíndo unha Unión integrada, que manteña o cerne do modelo social 
europeo, en defensa dos seus principios, obxectivos e valores de respecto á dignidade 
humana, liberdade, democracia, Estado de Dereito e respecto dos Dereitos Humanos. 
Estes valores son comúns aos Estados membros nunha sociedade caracterizada polo 
pluralismo, a non discriminación, a tolerancia, a xustiza, a solidariedade e a igualdade 
entre homes e mulleres. Porque a meirande ameaza á Unión Europea non procede do 
exterior senón das tensións internas, dos egoísmos nacionalistas, da desunión e do 
pensar cativeiro. Desafíos e retos como o cambio climático, a loita universal polos 
inalienables dereitos das mulleres e as nenas, das minorías, das persoas con 
diversidade funcional e das persoas con diversa orientación sexual e afectiva, entre 
outros colectivos historicamente preteridos, esixen tamén unha maior e mellor 
integración europea. 

  

Por todo isto o Grupo parlamentario Popular presenta a seguinte Proposición Non de 
Lei para o seu debate en Pleno: 

  

“O Parlamento de Galicia  
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1-    Acorda proclamar o seu decidido apoio ao proceso de integración europea, para 
culminar axiña unha Unión máis estreita, un mercado interior tan eficiente como 
equitativo e xusto e unhas Institucións que enchan plenamente de contido a divisa de 
“Unida na diversidade”, que sintetiza o cerne da nosa Unión. 

  

2-    Nese sentido, insta á Xunta de Galicia a desenvolver a súa acción exterior e as 
súas demandas ante as institucións europeas a través dos seguintes principios: 

  

-       Reforzar o principio de confianza mutua e cooperación leal entre os Estados 
membros que compoñen a Unión Europea, en todos os eidos e todos os ámbitos. Estes 
principios vinculan inexorablemente a todos os poderes públicos de todos os Estados 
membros e son indispensables para garantir de xeito efectivo os dereitos, liberdades e 
principios enunciados na Carta dos Dereitos Fundamentais da Unión Europea. 

  

-       Manifestar a necesidade de vigorizar a diversidade cultural e lingüística europea, 
igualmente amparada no artigo 3 do Tratado da Unión e no 165 e 167 do seu Tratado 
de funcionamento.  

  

-       Intensificar a cohesión económica, social e territorial inserida nos artigos 174 e 
concordantes deste último Tratado, en especial no que atinxe ao mantemento das 
políticas de cohesión, ao reforzo das políticas de cooperación transfronteiriza e ao 
impulso das conexións ferroviarias.  

  

-       Afondar na subsidiariedade, pensando en especial nas rexións, estados federados 
e comunidades con competencias lexislativas, que debe materializarse en novos pulos 
ao Comité das Rexións, elevando as súas competencias, mellorando a súa 
interlocución co Parlamento Europeo, co Consello e coa Comisión Europea, dotándoo 
de plena lexitimación perante o Tribunal de Xustiza, e todo en liña co plasmado na 
vixente  Estratexia Galega de Acción Exterior. 
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-       Reclamar unha mellor arquitectura da Unión Económica e Monetaria, que permita 
afrontar coa debida seguridade hipotéticas crises futuras e actuar proactivamente para 
defender os dereitos sociais dos nosos cidadáns, con iniciativas como a cofinanciación 
dos seguros de desemprego e a verdadeira europeización da formación profesional e 
da educación en xeral das novas xeracións, nun mercado interior idéntico en esencia a 
calquera mercado nacional”. 

 

 

Santiago de Compostela, 23 de abril de 2018 

  

 
 
 
Asinado dixitalmente por: 

 
Pedro Puy Fraga na data 23/04/2018 17:51:42 

 
Paula Prado Del Río na data 23/04/2018 17:51:54 

 
Jacobo Moreira Ferro na data 23/04/2018 17:52:12 

 
César Manuel Fernández Gil na data 23/04/2018 17:52:32 

 
Aurelio Alfonso Núñez Centeno na data 23/04/2018 17:52:39 

 
Alberto Pazos Couñago na data 23/04/2018 17:52:46 

 
María Julia Rodriguez Barreira na data 23/04/2018 17:53:02 

 
María Isabel Novo Fariña na data 23/04/2018 17:53:17 

 
Antonio Mouriño Villar na data 23/04/2018 17:54:03 

 
María Guadalupe Murillo Solís na data 23/04/2018 17:54:42 

 

95272



 

 

Cristina Isabel Romero Fernández na data 23/04/2018 17:54:50 

 
Miguel Ángel Tellado Filgueira na data 23/04/2018 17:54:57 

 
José González Vázquez na data 23/04/2018 17:55:12 

 
Gonzalo Trenor López na data 23/04/2018 17:55:27 

 
Sandra Vázquez Dominguez na data 23/04/2018 17:55:54 
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Á Mesa do Parlamento 

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

das deputadas e deputados Noa Presas Bergantiños, Olalla Rodil Fernández, Ana 

Pontón Mondelo, Xosé Luis Rivas Cruz, Luis Bará Torres e Montserrat Prado 

Cores, ao abeiro do disposto no Regulamento da Cámara, presenta a seguinte 

Proposición non de lei para debate en Pleno. 

 

Se o pasado ano 2017 foi duro para o sector primario ourensá, o presente 2018 

arrastra dunha banda as súas consecuencias e doutra banda a irrupción de novos 

atrancos que poden poñer en perigo a pervivencia de moitas pequenas e medianas 

empresas do sector. O pasado 2017 trouxo canda si importantes imprevistos que 

afectaron ao rural galego entre os que salientaron importantes danos coa xeada da 

primavera até a saraibada de finais de agosto, pasando por unha importante seca que 

mesmo tivo consecuencias no abastecemento de auga para moitas poboacións. Así 

mesmo, temos que recordar o impacto negativo dos incendios forestais e as súas 

consecuencias. 

Unha das comarcas afectadas por estas cuestións é a da Limia, que neste 

presente 2018 prevé enormes dificultades, desta volta xa non só pola situación 

arrastrada senón froito dos anegamentos e as choivas importantes e intensas, 

acompañadas de saraibadas, que tiveron lugar en marzo e abril. Así mesmo, cómpre 

recordar a particularidade da zona correspondente ao que no seu día foi a Lagoa de 

Antela que, loxicamente, é propicia a ser anegada xa que esta decisión, arbitrada no 

franquismo, non foi en absoluto racional ou sostíbel canto ao medio ambiente e a 

planificación hidrolóxica.  
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Nesta zona as perdas afectan de múltiples formas e estímase unha perda de entre 

7 e 8 millóns de euros. Falamos dunha comarca con importantes problemas de perda de 

poboación e emprego, polo que o impacto pode ser meirande, ao que se suma un 2017 

de dificultades e un anterior ano tamén con perdas por apodrecer boa parte da colleita de 

cereal. 

 

Por todo isto, o Grupo Parlamentar do BNG presenta a seguinte proposición non 

de lei para debate en Pleno: 

“O Parlamento de Galiza acorda estabelecer con carácter urxente contactos co 

sector agrario do territorio afectado polos danos ocasionados pola choiva e inundacións 

no sector primario da Limia e poñer a disposición mecanismos de axuda directa así 

como de disponibilización de créditos flexíbeis para apoiar as explotacións afectadas.” 

 

Santiago de Compostela, 12 de abril de 2018 

 

Asdo.: Noa Presas Bergantiños 

Olalla Rodil Fernández 

Montserrat Prado Cores 

Xosé Luis Rivas Cruz 

Luis Bará Torres 

Deputadas e deputados do G.P. do BNG 

Ana Pontón Mondelo  

Portavoz do G.P. do BNG 
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Asinado dixitalmente por: 

 

Noa Presas Bergantiños na data 12/04/2018 13:43:54 

 

María Montserrat Prado Cores na data 12/04/2018 13:43:58 

 

Xose Luis Rivas Cruz na data 12/04/2018 13:44:01 

 

Olalla Rodil Fernández na data 12/04/2018 13:44:03 

 

Xosé Luis Bará Torres na data 12/04/2018 13:44:04 

 

Ana Pontón Mondelo na data 12/04/2018 13:44:12 
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Á Mesa do Parlamento 

O Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego (BNG), ao abeiro do 

disposto no Regulamento da Cámara, SOLICITA atendendo ao acordo da Mesa do 

Parlamento do 17 de abril de 2018 (doc. núm. rex. saída 8744) a seguinte 

reformulación da proposición non de lei para o seu debate en Pleno con número de 

rexistro 29335, para que sexa admitida a trámite: 

 

 

“O Parlamento galego acorda instar á Xunta de Galiza a estabelecer con 

carácter urxente contactos co sector agrario do territorio afectado polos danos 

ocasionados pola choiva e inundacións no sector primario da Limia e poñer a 

disposición mecanismos de axuda directa así como de disponibilización de créditos 

flexíbeis para apoiar as explotacións afectadas.” 

 

Santiago de Compostela, 17 de abril de 2018 

 

Asdo.: Ana Pontón Mondelo 

Portavoz do G.P. do BNG 

 

 

 

Asinado dixitalmente por: 

 

Ana Pontón Mondelo na data 17/04/2018 16:44:49 
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Á MESA DO PARLAMENTO 

 

O Grupo Parlamentario de En Marea, a través da súa deputada Paula 

Vázquez Verao e do seu deputado e voceiro Luís Villares Naveira, ao abeiro 

do disposto no artigo 160 do Regulamento desta Cámara, presenta a seguinte 

Proposición non de lei para o seu debate en Pleno. 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 

 

A Convención sobre os Dereitos do Neno das Nacións Unidas de 1989, foi 

aprobada e ratificada polo Estado español o 30 de novembro de 1999, pola cal se 

recoñece o dereito a todo neno ou nena a medrar nunha familia, e na que se 

determina que, nos sistemas de adopción se coidará que o interese supremo do ou 

da menor sexan a consideración primordial. 

Para garantir que os procesos de adopción internacional se leven a cabo 

respectando os dereitos fundamentais da infancia, e para previr a súa 

substracción, venda ou tráfico, en 1993 aprobouse o Convenio da Haia, que 

regula o sistema de cooperación internacional, ratificado polo Estado español en 

1995. Ademais, a Lei 54/2007, de adopción internacional, establece as funcións 

das administracións públicas en materia de adopción internacional e as dos 

organismos colaboradores nesta materia, así como a necesidade de que as persoas 

que se ofrecen para a adopción sexan declaradas idóneas pola entidade pública 

competente. 
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O artigo 5 da citada lei, establece que, en materia de adopción internacional, 

corresponden ás Entidades Públicas os seguintes cometidos en materia de 

seguimento post-adoptivo: 

 

“h) Realizar os informes dos seguimentos requiridos polo país de orixe do 

menor, que poderá encomendarse aos organismos acreditados ou a outras 

entidades autorizadas.  

i) Establecer recursos cualificados de apoio postadoptivo e de mediación 

para a procura de orixes, para a adecuada atención de adoptados e 

adoptantes, que poderán encomendarse a organismos acreditados ou a 

entidades autorizadas.”  

 

As persoas que adoptaron crianzas a través da adopción internacional 

comprométense a someterse aos seguimentos post-adoptivos que estableza o país 

de orixe da crianza adoptada e facilitar, coa periodicidade prevista (que depende 

de cada país) a información, documentación e entrevistas que se precisen para 

emitir os informes de seguimento. 

Nos casos de que a adopción se tramitase a través de Organismos Acreditados de 

Adopción, as persoas adoptantes concertarán coa mesma entidade a realización 

dos informes de seguimento. Se non optan por esta vía, serán, na Comunidade 

Autónoma de Galicia, como Autoridade Central, en virtude do Convenio da 

Haia, os equipos técnicos da correspondente xefatura territorial da Consellería de 

Política Social os que se encarguen de realizalos. 

Hai que ter en conta que o incumprimento dos compromisos en canto á remisión 

dos informes de seguimento pode levar ao país de orixe a rexeitar novos 

ofrecementos para adopción procedentes de España, polo que é moi importante 
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que os adoptantes asuman e cumpran dita obriga. Por outra parte, o 

incumprimento das obrigas postadoptivas pode dar lugar á correspondente 

sanción de acordo coa normativa de referencia. 

As familias galegas que teñen crianzas adoptadas a través de Addis Galicia teñen 

que facer os seguimentos post-adopción nesta entidade, malia que dita entidade 

está sendo investigada por fraude e estafa, logo de quebrar e deixar a numerosas 

familias con adopcións en trámite co proceso suspendido e sen os cartos 

achegados, co conseguinte enorme custo emocional e económico. 

 

A actuación de Addis Galicia non ofrece garantías ás familias de que os trámites 

do seguimento de post-adopción sexan realizados correctamente. Ademais, Addis 

só ten oficina en Vigo, co conseguinte gastos de desprazamento das persoas que 

viven lonxe de dita cidade, tendo en conta, ademais, que os prezos dos trámites 

postadoptivos nas ECAIS son máis caros que realizalo a través da 

Administración pública. 

 

Na práctica, para as familias que teñen crianzas adoptadas a través de Addis 

Galicia nos anos pasados, non se está permitindo que as familias adoptantes 

fagan o seguimento post adopción cos equipos técnicos das xefaturas territoriais 

da Consellería de Política Social, sendo a realización dos informes dos 

seguimentos postadoptivos un cometido das Administracións Públicas, que 

poderán encomendarse a organismos ou entidades autorizadas, pero que deben 

ser garantidos pola Administración pública, segundo a  Lei 54/2007. 

 

A Comisión 5ª do Parlamento de Galicia acordou, por unanimidade, o 11 de maio 

de 2017 o seguinte texto: “O Parlamento de Galicia insta á Xunta de Galicia a 

manter un servizo público de seguimento post-adopción, a través da Consellería 

de Política Social, para as familias galegas con nenos e nenas de adopción”. 
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Ter a disposición para todas as familias, tanto adoptantes nacionais como 

internacionais, un servizo público de seguimento post-adopción garante o acceso 

a este servizo nas catro provincias galegas. 

 

Polo exposto, o Grupo Parlamentario de En Marea propón a adopción do 

seguinte acordo: 

 

O Parlamento de Galicia insta á Xunta a garantir o acceso ao servizo de 

seguimento post-adopción nas xefaturas territoriais da Consellería de Política 

Social para todas as familias galegas adoptantes internacionais. 

 

Santiago de Compostela, 12 de abril de 2018. 

 

 

Asdo.: Paula Vázquez Verao 

Deputada do G.P. de En Marea 

Luís Villares Naveira 

Deputado e Voceiro do G.P. de En Marea 

 

 

 
Asinado dixitalmente por: 

 
Paula Vázquez Verao na data 12/04/2018 20:03:59 

 
Luis Villares Naveira na data 12/04/2018 20:04:07 

 

95281



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 

Á Mesa do Parlamento 

 

 

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

Matilde Begoña Rodríguez Rumbo, e do seu deputado, Abel Fermín Losada 

Álvarez, a través do portavoz e ao abeiro do disposto no artigo 160 do 

Regulamento da Cámara, presentan ante esa mesa a seguinte proposición non de 

lei para o seu debate en Pleno. 

 

 

Na Lei 1/2017, de orzamentos xerais da comunidade autónoma de Galicia, no seu 

artigo 53, anexo V, establecéronse os créditos iniciais consignados ás 

corporacións locais para ese exercicio cun total de 328.283.683 €, orzamento que 

foi incrementado posteriormente ata acadar os 351.531.121 €; non obstante, a 

execución anual para o exercicio 2017 foi do 87,56 %, é dicir, deixaron sen 

executar 43.708.322 €. 

 

 

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 que: 

 

 

1º) Regule, mediante unha lei autonómica consensuada coa Fegamp, o 

financiamento das entidades locais galegas. 

 

 

2º) Estableza as partidas non finalistas dentro do capítulo de transferencias totais 

da Xunta de Galicia con destino ás entidades locais, así como de determinadas 

subvencións que os concellos perciben anualmente de xeito recorrente coa 

conseguinte modificación da porcentaxe de participación, coa finalidade de 

integralas no Fondo de Cooperación Local. 

 

 

3º) Cree un fondo específico anual formado polas transferencias non executadas 

no orzamento da Xunta de Galicia con destino ás entidades locais.  

 

 

Pazo do Parlamento, 12 de abril de 2018 
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Asinado dixitalmente por: 
 

Matilde Begoña Rodríguez Rumbo na data 13/04/2018 11:04:48 
 

Abel Fermín Losada Álvarez na data 13/04/2018 11:04:56 
 

Xoaquín María Fernández Leiceaga na data 13/04/2018 11:05:08 
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Á MESA DO PARLAMENTO 

 

O Grupo Parlamentario de En Marea, a iniciativa da súa deputada Paula 

Quinteiro Araújo e do seu deputado 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: 

 

A seca que durante ano e medio asolou Galicia tivo un efecto funesto na 

economía do rural. A recolección de uva das principais denominacións de orixe 

minguou un 50%, a colleita e a facturación da castaña caeu tamén á metade e o 

pasto converteuse nun ben de luxo para gran parte dos gandeiros. Miles de 

familias víronse prexudicadas pola perda de calidade dos produtos e a 

conseguinte baixada dos prezos.  

 

Agora afrontamos un problema ben distinto. Nos últimos catro meses choveu 

máis que en todo o ano 2017, o que fixo que as colleitas do cereal de inverno 

podreceran e que fora imposible sementar o resto de cultivos.  

 

Só na comarca da Limia, danse por perdidos os 40 millóns de quilos de centeno, 

millo, trigo e avena que se esperaban colleitar este ano. A pesar das 

circunstancias adversas, os agricultores vense na obriga de continuar sementando 

cereal para non perder a subvención comunitaria, o cal, como se pode 

comprender, é un absoluto sen sentido e unha perda inmensa de tempo.  

 

No que atinxe as patacas, que este ano xa sufriron un duro revés por mor da 

polilla guatemalteca, aínda non se comezou nin sequera a preparar o terreo, pois 

é preciso agardar a que seque a terra.  
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Do resto dos produtos da horta, basta dicir que fai un ano cebolas, pementos, 

tomates, leitugas... estaban xa medrando. Porén, neste momento non se están nin 

traballando.  

 

A produción de mel tamén se viu afectada polo feito de que as abellas non 

dispuxeron do clima adecuado para a súa reprodución.  

 

Así, o rural galego leva unha longa tempada encadeando unha crise tras outra. A 

seca, a polilla guatemalteca, a praga da velutina, os temporais... É nestes 

momentos cando a Xunta de Galicia ten a oportunidade de probar con feitos que, 

como vén tempo repetindo, esta é a lexislatura do rural.  

 

Por todo o dito, o Grupo Parlamentario de En Marea formula a seguinte 

Proposición non de lei, para o seu debate en Pleno: 

 

O Parlamento galego insta a Xunta de Galicia a desenvolver un plan de axudas 

aos traballadores do rural que viron minguadas as súas colleitas a causa das fortes 

choivas dos últimos meses.  

 

Santiago de Compostela, 13 de abril de 2018. 

 

Asdo.: Paula Quinteiro Araújo 

Davide Rodríguez Estévez 

Deputada e deputado do G.P. de En Marea 

Luís Villares Naveira 

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

 
Paula Quinteiro Araújo na data 13/04/2018 12:40:35 

 
David Rodríguez Estévez na data 13/04/2018 12:40:43 

 
Luis Villares Naveira na data 13/04/2018 12:40:54 
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    Á MESA DO PARLAMENTO 

 

 

O Grupo Parlamentar de En Marea, a iniciativa da súa deputada  Luca Chao 

Pérez , ao abeiro do disposto no artigo 160 do Regulamento da Cámara, presenta 

a seguinte Proposición non de lei para o seu debate en Pleno, sobre o Plan 

Retorna 2020. 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

Antes do inicio da crise, Galicia era un destino interesante para as persoas que 

buscaban un futuro, pero dende 2008 a tendencia invértese e perdemos 234.740 

persoas que se viron obrigadas a marchar para buscar un futuro noutros lugares. 

Delas, 103.092 foron mozos e mozas de entre 16 e 34 anos. 234.740 historias de 

emigración, de separación de amizades, de familias distanciadas a miles de 

quilómetros, de apertas substituídas por chamadas por skype. Deste xeito, dende 

2010, Galicia rexistrou unha perda de poboación continuada. Nestes cinco anos a 

nosa poboación caeu nun 2,24%, o que implica que, de manterse a tendencia, nos 

próximos 5 anos acumularemos unha perda de case un 5% da poboación. 

É dicir, que de non tomar medidas a caída poboacional non vai facer máis que 

acelerarse deixando tras de si un país cada vez máis avellentado e máis pequeno. 

Situación ante a que parece que o Goberno galego non actúa máis alá de escasas 

medidas de fomento do emprendemento das persoas retornadas e as chamadas 

bolsas de excelencia. Medidas deslavazadas e cunhas cifras de cobertura moi 

pequenas. Ás que deberiamos engadir o plan da emigración 2017-2020, do cal 

soamente podemos coñecer un esquema na páxina web de emigración da Xunta. 

Porén, o pasado 12 de abril o presidente da Xunta anunciou a aprobación do Plan 

retorna 2020 sen aclarar que novidades relevantes inclúe. 
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Por todo isto, o Grupo Parlamentar de En Marea presenta a seguinte Proposición 

non de lei para o seu debate en Pleno: 

 

O Parlamento de Galicia insta á Xunta de Galicia a: 

  

- Presentar, nun prazo non maior a 3 meses, un informe sobre os resultados 

das medidas encamiñadas ao retorno que se viñan aplicando ata o de 

agora. Informe que inclúa, cando menos, número de solicitantes anual, 

número de aprobacións e denegacións, causas principais de denegación e 

lugares de orixe. 

- Dar a coñecer, de xeito inmediato, o plan estratéxico da emigración 2017-

2020. 

- Publicar, de xeito inmediato, o Plan Retorna 2020. 

 

Santiago de Compostela, 13 de abril de 2018. 

 

Asdo.: Luca Chao Pérez     Asdo.: Luís Villares Naveira 

 Deputada do G.P. de En Marea  Voceiro do G.P. de En Marea. 

  

 

 

 

Asinado dixitalmente por: 

 

Luca Chao Pérez na data 13/04/2018 13:20:27 
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Luis Villares Naveira na data 13/04/2018 13:20:45 
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Á MESA DO PARLAMENTO 

O Grupo Parlamentario de En Marea, a iniciativa do seu deputado 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, 

sobre a madeira queimada que a día de hoxe segue tirada nos montes galegos. 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 

O Goberno da Xunta non soubo prever os incendios nin xestionar a súa extinción 

cando se produciron. Agora comprobamos que tampouco é quen de reparar a 

desfeita. 

Durante a vaga de lumes arderon 2,5 millóns de m
3
 de madeira, a meirande parte 

da cal continúa deteriorándose no monte. Só a décima parte foi cortada, a pesar 

de que as principais organizacións da cadea forestal galega ofrecéronse á Xunta a 

facerse cargo dela sen rebaixar os prezos. A súa proposta permitiría cortar un 

terzo menos o presente ano para recuperar as zonas que foron arrasadas polo 

lume. 

A cambio da súa colaboración, a cadea forestal galega solicitou á Administración 

axilizar os permisos para cortar as árbores queimadas e frear a tala de madeira 

verde. Isto evitaría que na madeira queimada se instalase o fungo da mancha 

azul, botándoa a perder irremediablemente. 

Distintas organizacións e asociacións están preocupados, despois de ver como 

despois das poxas de madeira queimada neste mes de febreiro, o 62% da 

superficie dos lotes na provincia de Pontevedra quedaron desertos, chegando o 

77% en Zona Demarcada polo Nematodo, madeira que tiña que estar retirada 

antes do 31 de marzo. Na provincia de Ourense, preto do 63% da superficie está 

a día de hoxe tirada nos nosos montes. 
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Esta lentitude á hora de sacar a madeira, está a provocar unha depreciación na 

mesma, xa que obriga a administración a baixar o prezo máis do 50% do seu 

prezo base dobregándose así ante o lobby da industria en detrimento dos e das 

propietarias. 

Tamén temos que por de manifesto a nula capacidade da consellería para colocar 

os lotes de madeira polo feito de que de xeito simultáneo, a administración sacou 

ó mercado máis de 11.000 m3 de madeira que non estaba queimada ou danada 

por enfermidades en montes de convenio. 

Na zona do Nematodo, a situación empeora moitísimo, pois quedaron sen 

adxudicar tódolos lotes que tiñan exclusivamente coníferas. 

Por todo o exposto anteriormente, o Grupo Parlamentario de En Marea presenta a 

seguinte Proposición non de lei para o seu debate en Pleno: 

O Parlamento de Galicia insta a Xunta de Galicia a: 

1. Frear a venda de madeira que non estea queimada ou danada por 

enfermidades nos montes conveniados ata que toda a madeira queimada 

sexa vendida e retirada dos nosos montes. 

2. Que se estipule un procedemento para que en casos extraordinarios de 

graves danos en arborado, como o da vaga de lumes de outubro de 2017, 

se tomen as medidas oportunas para darlle temporalmente preferencia á 

comercialización e retirada da madeira queimada dos montes afectados. 

Santiago de Compostela a 13 de abril de 2018. 

 

Asdo.: Davide Rodríguez Estévez,  Asdo.: Luís Villares Naveira 

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

 

David Rodríguez Estévez na data 13/04/2018 13:36:15 

 

Luis Villares Naveira na data 13/04/2018 13:36:25 
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Á MESA DO PARLAMENTO 

 

O Grupo Parlamentario de En Marea, a iniciativa do seu deputado 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, sobre a cancelación de oficio de os convenios coas comunidades de 

montes veciñais en man común. 

Exposición de motivos 

Despois da vaga de lumes que asolaron os montes galegos no pasado 2017, son 

moitas as CCMMVVMC que están a amosar a súa preocupación polo posible 

abandono no que poden quedar os seus montes, xa que despois de aprobar a 

propia Xunta de Galicia na lei de acompañamento dos orzamentos deste 2018, 

unha normativa que lle permite extinguir os convenios subscritos ca 

administración en aqueles montes veciñais que teñan menos dun 30% da 

superficie con arborado superior a 5 anos.  

Na disposición transitoria cuarta da lei de acompañamento dos orzamento do ano 

2018, esta di: 

Montes con consorcios ou convenios coa Administración: 

1. Os consorcios ou convenios de repoboación coa Administración forestal 

existentes nos montes no momento da entrada en vigor desta lei serán obxecto 

de: 

a) Cancelación de oficio nun prazo que rematará o 31 de decembro de 2021, nos 

casos seguintes: 
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a.1: Montes que non presenten saldo debedor na data de entrada en vigor desta 

lei ou en calquera momento dentro do prazo máximo estipulado. 

b.1: Montes catalogados de dominio público que pasen a xestionarse de acordo 

co establecido no artigo 34 e seguintes da Lei 7/2012, do 28 de xuño, de montes 

de Galicia. 

C.1: Montes que non consigan os fins para os cales se subscribise o convenio ou 

o consorcio por causas relacionadas co estado legal, forestal, administrativo ou 

económico do monte. 

Considerarase que non se cumpriron estes fins, entre outras causas, cando o 

arborado existente ocupe unha superficie inferior ao 30% da total do consorcio 

ou convenio, agás por afectación de incendios forestais posteriormente á data de 

entrada en vigor desta lei, polo que neste caso de afectación de incendios 

forestais, 

a superficie arborada queimada considerarase como superficie arborada para 

os efectos do cómputo desta porcentaxe do 30%. 

Para efectos do cómputo dese 30% non se contabilizará o arborado cunha idade 

inferior aos 5 anos. 

Isto, propiciaría que as propias comunidades propietarias poderíanse atopar con 

un monte totalmente arrasado polas lapas e descapitalizadas totalmente, para 

afrontar así a súa recuperación. 

Despois de manter xuntanzas con asociacións afectadas e preocupadas por este 

problema, estes manteñen que deben evitarse estas cancelacións de oficio se non 

están garantidas a capacidade económica da propiedade para facer unha xestión 

rendible e sostible dos espazos que xestionan. 
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Aparte disto, no caso de montes afectados por incendios forestais, tamén se lle 

forzaría a estas comunidades a elaboración dun plan de restauración do seu 

monte antes de transferir a xestión, algo que non deixa de ser paradóxico ao ser a 

propia administración a responsable directa da situación actual dos montes 

conveniados. 

Por todo o exposto anteriormente, o Grupo Parlamentar de En Marea presenta a 

seguinte Proposición non de lei para o seu debate en Pleno: 

O Parlamento de Galicia insta a Xunta de Galicia a: 

1. Dar explicacións acerca de como a Xunta de Galicia vai xestionar as 

cancelacións de oficio de cara a garantir a xestión forestal sostible e 

viable, fundamentalmente daqueles montes non capitalizados ou con 

escasos recursos económicos. 

2. Establecer un procedemento ou instrución para que a administración 

forestal avalíe a situación das comunidades de montes previamente á 

cancelación de oficio dos actuais convenios que a Consellería de Medio 

Rural ten establecidos con estas, de tal xeito que se asegure que aquelas 

comunidades de montes ás que se lle rescinda o convenio, teñan asegurada 

a súa viabilidade para manter unha xestión forestal sostible. 

Santiago de Compostela a 10 de abril de 2018 

 

Asdo.: Davide Rodríguez Estévez,  Asdo.: Luís Villares Naveira 

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

 

David Rodríguez Estévez na data 13/04/2018 14:45:26 

 

Luis Villares Naveira na data 13/04/2018 14:45:34 
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Á Mesa do Parlamento 

 

 

O Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, por iniciativa dos seus 

deputados e da súa deputada, José Manuel Pérez Seco, Raúl Fernández 

Fernández e María Luisa Pierres López, a través do portavoz e ao abeiro do 

disposto no artigo 152 do Regulamento da Cámara, presenta ante esa mesa a 

seguinte proposición non de lei para o seu debate en Pleno. 

 

 

A estrada autonómica AC-110 é unha vía que vai desde As Felgosas (AC-862), 

concello de Cerdido ata Espiñaredo (AC-861) do concello das Pontes de García 

Rodríguez e ten unha lonxitude de 18,55 Kms. 

 

 

Entre o punto quilométrico 6+000 e o punto quilométrico 7+000, no lugar da 

Panda, no concello de Moeche, hai unha zona sombría e os días de choiva e 

xeada prodúcense saídas de vía tanto de turismos como de camións, polo estado 

de esvarado desde tramo de estrada, que o converte nunha zona perigosa. 

 

 

Esta estrada é moi transitada por un gran número de automóbiles, camións e 

maquinaria agrícola, xa que, tamén é utilizada como unión coa AG-64, polo que a 

seguridade é máis que necesaria. 

 

 

Por iso o Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia presenta a seguinte 

proposición non de lei: 

 

 

O Parlamento de Galicia instar  o Goberno galego a levar a cabo as accións 

necesarias durante o ano 2018, para cambiar o tipo de firme na estrada 

autonómica AC-110, ao seu paso polo lugar da Panda, no concello de 

Moeche. 
 

 

Pazo do Parlamento, 13 de abril de 2018 

 
 

 

 

 

Asinado dixitalmente por: 
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Raúl Fernández Fernández na data 13/04/2018 15:52:38 
 

María Luisa Pierres López na data 13/04/2018 15:52:47 
 

Xoaquín María Fernández Leiceaga na data 13/04/2018 15:53:01 
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Á Mesa do Parlamento 

 

 

O Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia por iniciativa dos seus 

deputados e da súa deputada, José Manuel Pérez Seco, Raúl Fernández 

Fernández e 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. 

 

 
A estrada autonómica AC-110 é unha vía que vai desde As Felgosas (AC-862), 

concello de Cerdido ata Espiñaredo (AC-861), concello das Pontes de García 

Rodríguez, e ten unha lonxitude de 18,55 Km. 

 

 

Entre o punto quilométrico 0+000 e o punto quilométrico 1+000, que vai desde o 

lugar das Felgosas ata o lugar de Porto ambos no concello de Cerdido, a estrada 

conta con beirarrúa a ambos lados, ata o desvío que vai o colexio e o campo de 

fútbol, pero a partir de aí, a estrada conta cunha pequena beiravía e cun 

quitamedos. 

 

 

É nas Felgosas onde se atopa o centro administrativo do concello, a casa do 

concello, o centro de saúde, o banco, o colexio e a farmacia, polo que esta estrada 

é moi transitada pola veciñanza de Cerdido, así como por un gran número de 

automóbiles, camións e maquinaria agrícola, xa que, esta estrada tamén é 

utilizada como unión coa AG-64, polo que a seguridade para as persoas é moi 

baixa. 

 

 

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 levar a cabo as accións 

necesarias, durante o ano 2018, para a construción dunha senda peonil na estrada 

autonómica AC-110 entre As Felgosas e Porto, no concello de Cerdido. 

 

 

Parlamento de Galicia, 13 de abril de 2018 
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Jóse Manuel Pérez Seco na data 13/04/2018 15:57:44 
 

Raúl Fernández Fernández na data 13/04/2018 15:57:58 
 

María Luisa Pierres López na data 13/04/2018 15:58:05 
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Á Mesa do Parlamento 

 

O Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, por iniciativa da 

súa deputada e do seu deputado Noela Blanco Rodríguez e Julio 

Torrado Quintela, a través do seu 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. 

 

Exposición de motivos 

 

A Lei 39/2006, do 14 de decembro de promoción da autonomía persoal 

e atención ás persoas en situación de dependencia, acaba de cumprir 11 

anos cunha bagaxe certamente pobre, e cunhas complicadas 

perspectivas de futuro ligadas indefectiblemente ao déficit de 

financiamento, e tamén ás trabas burocráticas dunha lexislación que 

naceu para facer fronte á delicada situación de cidadáns e cidadás que 

non poden valerse por si mesmos e a das súas familias e coidadores.  

Así, aos recortes orzamentarios e normativos do Goberno de España do 

PP, en Galicia sumóuselle a vontade do Goberno de Feijoo en apuntalar 

o desmantelamento do sistema. Aos reiterados incumprimentos da 

lexislación vixente, coa tardanza en realizar as avaliacións, a resolución 

das mesmas con graos menores para aforrar custes ou sinxelamente 

avaliacións sen grao, a perda do dereito de seren atendidas as persoas 

avaliadas co grao I, e o atraso da atención ás persoas en situación de 

dependencia moderada, súmanse ás reducións das prestacións 

económicas, o incremento dos copagos para as persoas usuarias, o 

empeoramento dos servizos de axuda a domicilio, etc.  

 

Segundo datos recentes do Ministerio de Sanidade, Servicios Sociais e 

Igualdade, en Galicia hai máis de 80.000 persoas que solicitaron as 

axudas da dependencia. Delas 66.000 teñen este dereito xa recoñecido, 

e unhas 55.000 están a recibir a prestación. Pero a comunidade 

autónoma galega ten segundo datos do IGE 240.000 maiores de 80 

anos,  e 232.000 persoas con discapacidade. O último informe do 

Ministerio de Sanidade, do pasado 28 de febreiro de 2018, sinala que en 

Galicia pediron unha prestación o 2,98 % dos galegos, unha das 

porcentaxes máis baixas de España, e as únicas autonomías con menor 

95301



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 

taxa son Baleares, Canarias e Valencia, onde a pirámide demográfica é 

moi distinta.  

 

Segundo advirte o último informe sobre o estado da dependencia en 

Galicia, publicado por Comisións Obreiras, hai decenas de miles de 

galegos que poderían pedir esta axuda pero sen embargo non o fan.  O 

informe presentado polo sindicato tamén pon o foco nas persoas que 

teñen o dereito recoñecido e con todo non reciben axudas. Eran a finais 

do 2017 máis de once mil, o 17,6 % do total de persoas beneficiarias. A 

finais do 2017 o 32 % das persoas usuarias tiñan axuda a domicilio; o 

21 % recibían unha prestación económica por coidados familiares; o   

12 % estaban nunha residencia e o 11 % acudían a un centro de día ou 

de noite. Ademais o 32 % das persoas con dereito recoñecido teñen un 

grao III, o nivel máis severo. 

 

Por todo o exposto, o Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia 

presenta a seguinte proposición non de lei para o seu debate en Pleno: 

 

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

  

1. Incrementar durante a X lexislatura o gasto público ata niveis que 

permitan unha cobertura de axudas do 100 % da poboación 

potencialmente dependente.  

 

2. Asegurar que na determinación do sistema de participación das 

persoas usuarias no financiamento do custo dos servizos, 

establecido no Decreto 149/2013, non haberá durante a X 

lexislatura novos copagos nin incremento dos xa existentes. 

 

3. Intensificar as campañas divulgativas das prestacións ás que 

teñen dereito as persoas dependentes conforme ao establecido na 

Lei 39/2006, do 14 de decembro de promoción da autonomía 

persoal e atención ás persoas en situación de dependencia. 

 

4. Incrementar durante a X lexislatura o número de prazas en 

residencias de maiores da nosa comunidade autónoma ata cubrir 

a demanda existente. 
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B) O Parlamento galego insta a Xunta de Galicia a solicitar ao 

Goberno de España: 

 

1. Que se garanta o cumprimento da Lei 39/2006, do 14 de 

decembro, de Promoción da Autonomía Persoal e Atención ás 

persoas en situación de dependencia, ofrecendo a todas as 

persoas valoradas en situación de dependencia uns servizos e 

prestacións adecuados. Para logralo levarán a cabo as seguintes 

actuacións:  

 

a) Reverter os recortes producidos polo Real decreto lei 20/2012 e 

polas leis de PXE, habilitando de forma inmediata, polos 

mecanismos legais que procedan, os créditos necesarios para 

incrementar nun 13 % o financiamento do Nivel Mínimo 

Garantido do Sistema; recuperando o nivel concertado de 

financiamento do mesmo, polo menos ata alcanzar os niveis que 

existían en 2011; e abordando a inclusión na Seguridade Social 

das e os coidadores familiares e non profesionais, con cargo á 

Administración xeral do Estado.  

b) Impulsar un pacto entre a Administración Xeral o Estado e as 

comunidades autónomas para acabar coa desatención (limbo da 

Dependencia) antes de dous anos, cos compromisos de 

financiamento necesarios para logralo.  

 

c) Iniciar negociacións no Consello de Política Fiscal e Financeira 

para establecer un novo modelo de financiamento estable do 

Sistema no marco da LOFCA, en función do custo real dos 

servizos e das prestacións concedidas. 

 

d) Calquera medida que supoña unha modificación da Lei 39/2006 

levará a cabo mediante a súa tramitación e debate no Congreso 

dos Deputados, cun nivel de consenso similar, polo menos, ao 

que se logrou na súa aprobación e sen utilizar, en ningún caso, o 

atallo da modificación a través de decreto. 

 

e) Velar pola transparencia do Sistema de Información da 

Dependencia, garantindo información actualizada e completa que 
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permita, á propia Administración e aos axentes e entidades 

sociais o seu seguimento e control.  

 

 

 

Pazo do Parlamento, 13 de abril de 2018 

 

Asdo.: Noela Blanco Rodríguez 

   Julio Torrado Quintela 

Deputada e deputado do G.P. dos Socialistas de Galicia 

 

Asdo.: Xoaquín Fernández Leiceaga 

Portavoz do G.P. dos Socialistas de Galicia 

 

 

 
Asinado dixitalmente por: 

 
Noela Blanco Rodríguez na data 16/04/2018 11:21:09 

 
Julio Torrado Quintela na data 16/04/2018 11:21:15 

 
Xoaquín María Fernández Leiceaga na data 16/04/2018 11:21:20 
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Á MESA DO PARLAMENTO 

 

O Grupo Parlamentario de En Marea, a iniciativa do seu deputado Davide 

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

do disposto no artigo 160 do Regulamento da Cámara, presenta a seguinte 

Proposición non de lei para o seu debate en Pleno, sobre os falsos casos de 

positivos en tuberculose no gando vacún. 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 

Nestes últimos meses están a xurdir varios casos de positividade por tuberculose 

en gando vacún nos concellos da Comarca do Deza, ou nas comarcas do Macizo 

Central ourensán. 

O protocolo sanitario establece que estes animais deben de ser sacrificados a 

partires da primeira análise que reflicta posibilidade de contaxio, incluíndo os 

“positivos dubidosos”. Namentres, a única proba que certifica cen por cen a 

presencia de tuberculose no gando é a proba post morten. Unha vez realizada esta 

e certificando que o animal estaba en boas condicións, atopámonos con que o 

gandeiro ou gandeira perderon un 60% do valor do animal. 

Segundo vimos observando dende En Marea, só nunha mínima parte destes casos 

a proba post morten corrobora a existencia de tuberculose. 

Tamén temos que por de manifesto a incongruencia de que para un recurso de 

alzada contra o resultado pode pasar un mes, namentres o expediente obriga a 
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finalizar o proceso en 15 días, podendo o ou a gandeira enfrontarse a multas que 

van dende os 3.000 e os 60.000 euros. 

Cómpre levar ao extremo o control sanitario do noso gando, e iso habería de 

incluír a aplicación de probas realmente fiábeis para a detección das posíbeis 

enfermidades e non movernos nos casos de “supostos”, que en numerosas 

ocasións acaban supoñendo unha perda económica inxusta para as explotacións, 

nomeadamente do sector lácteo, agravando inda máis a actual situación. 

Detectamos dende En Marea a necesidade do establecemento de procedementos 

de control sanitario rigorosos para manter nas mellores condicións sanitarias a 

nosa cabana gandeira. 

Consideramos que antes de levar a cabo o sacrificio das vacas haberíase de 

establecer medidas exhaustivas de control sanitario destes animais co obxectivo 

de confirmar se verdadeiramente están enfermos.  

Por todo o exposto anteriormente, o Grupo Parlamentario de En Marea, presenta 

a seguinte Proposición non de lei para o seu debate en Pleno. 

 

O Parlamento de Galicia insta a Xunta de Galicia a: 

1. Suspender a marcaxe e o posterior sacrificio dos animais que deron positivo 

“dubidoso” en canto non se acade un novo protocolo de actuación por parte da 

consellería e do responsable de sanidade animal. 

2. Realizar novas probas, dado que non se están a facer correctamente en moito 

casos, e que ademais temos constancia de que só o 0,01 dos casos de vacas 

dubidosas de tuberculose dá positivo na análise post mortem, o que demostra a 

escasa fiabilidade das probas actuais. 

95306



 
 

 

 

 

3. No caso que se confirmen as vacas positivas, solicitamos que se lle dea a 

posibilidade ao/á gandeiro/a de elixir o tipo de sacrificio (selectivo ou baleirado) 

e coas mesmas indemnizacións (indemnización por animal sacrificado e lucro 

cesante). 

4. Que no baremo que se usa para indemnizar os animais se teñan en conta, 

ademais da idade, tipo de animal, xenética, raza, tipo de explotación –intensiva, 

extensiva ou ecolóxica. 

5. Cubrir os gastos de desprazamento dos animais dentro das axudas a os custes, 

xa que esta, non deixa de ser unha obriga imposta de sacrificio aínda que despois 

dea negativo en matadoiro. 

Santiago de Compostela, 16 de abril de 2018. 

 

Asdo.: Davide Rodríguez Estévez 

Deputado do G.P. de En Marea 

Luís Villares Naveira 

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

 
David Rodríguez Estévez na data 16/04/2018 16:55:04 

 
Luis Villares Naveira na data 16/04/2018 16:55:16 
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Á Mesa do Parlamento 

O Grupo Parlamentario Popular de Galicia, a través do seu Portavoz, e por iniciativa 
das deputadas e deputados, María Julia Rodríguez Barreira, Martín Fernández 
Prado, Jaime Castiñeira Broz, Jacobo Moreira Ferro, Marta Nóvoa Iglesias, 
Gonzalo Trénor López e Daniel Varela Suanzes-Carpegna, 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 

A existencia de cruces de estradas coas vías de ferrocarril é un feito consecuencia do 
desenvolvemento das cidades e dos pobos no contorno das vías férreas. 

O número de pasos a nivel existentes hai 40 anos foron reducíndose de modo notable, 
ademais de ir implantándose medidas de seguridade naqueles que seguen en servizo, 
especialmente, nos últimos anos. 

Aínda así, son moitos os pasos a nivel que permanecen en servizo, sendo necesario 
seguir eliminándoos, non só para gañar en tempos de viaxe e comodidade, sobre todo, 
para mellorar a seguridade dos cidadáns. 

Monforte é unha das localidades que conta cun importante número de pasos a nivel, -8 
concretamente- nos cerca de 6 km de vías que percorren o Concello. 6 deses pasos 
atópanse na propia trama urbana. 

A cidade conta cun longo historial de accidentes e vidas truncadas ao longo dos anos 
nos seus pasos a nivel. Os episodios máis recentes, producíronse o pasado mes de 
decembro, no que unha muller perdeu a vida no paso a nivel da Florida, e a principios 
deste mes de abril, no que outro accidente, nese mesmo paso, case lle custa a vida a 
outro veciño do barrio. 

O Adif ten anunciado a súa intención de suprimir nos próximos anos, 30 pasos a nivel 
na liña entre Monforte e Lugo e seis na liña entre Monforte e Ourense. Cinco deses 
pasos a nivel sitúanse na propia cidade de Monforte. 

Segundo ten informado o Adif, está en marcha a contratación dos proxectos técnicos, 
que se teñen dividido en nove lotes, organizados con criterios de “proximidade e 
complexidade na solución”. 
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Atendendo aos accidentes producidos na cidade de Monforte, nos últimos meses, 
creemos que é necesario priorizar a supresión dos pasos, con arranxo aos riscos que 
representan para a seguridade dos cidadáns. 

Por todo o anterior, o Grupo Parlamentario Popular, presenta a seguinte proposición 
non de lei en Pleno:  

“O Parlamento de Galicia insta á Xunta de Galicia a demandar ao Goberno do Estado 
que o Adif priorice a eliminación dos pasos a nivel que conten cun maior tránsito de 
vehículos e persoas, nomeadamente na cidade de Monforte, no conxunto dos que se 
ten previsto eliminar nos próximos anos.  

E a que en tanto estes pasos non sexan eliminados, se reforcen os sistemas de 
seguridade de que están dotados, especialmente naqueles que contan cun maior 
tránsito de vehículos e persoas -como é o paso a nivel da Florida-, a fin de garantir a 
seguridade do tránsito viario, ferroviario e mesmo peonil”.  

 
Santiago de Compostela, 16 de abril de 2018 

 
 
 
Asinado dixitalmente por: 

 
Pedro Puy Fraga na data 16/04/2018 17:13:47 

 
María Julia Rodriguez Barreira na data 16/04/2018 17:13:56 

 
Martín Fernández Prado na data 16/04/2018 17:14:06 

 
Jaime Castiñeira Broz na data 16/04/2018 17:14:13 

 
Jacobo Moreira Ferro na data 16/04/2018 17:14:19 

 
Marta Novoa Iglesias na data 16/04/2018 17:14:29 

 
Gonzalo Trenor López na data 16/04/2018 17:14:37 
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Daniel Luis Varela Suanzes-Carpegna na data 16/04/2018 17:14:47 
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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, Soraya Salorio Porral, Carlos E. López Crespo, Teresa 

Egerique Mosquera, Marián García Míguez, Alberto Pazos Couñago, Marta 

Rodríguez Arias e Daniel Vega Pérez, 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 

Sen dúbida, foi este Goberno quen máis traballou pola regularización de embarcacións 
conseguindo que se flexibilizase este proceso incluso para aqueles buques que non 
optaron por se legalizar nun primeiro momento. 

Este Goberno acadou ademais, que o proceso permanecese aberto para que as 
embarcacións puidesen aportar toneladas e potencia en calquera momento. E, ao 
mesmo tempo, promoveuse que non se deran de baixa de oficio no censo aquelas 
embarcacións que quedaran sen regularizar. 

Por outra banda, é certo que se produciron certas sancións a varias embarcacións 
alegando exceso de cabalaxe nos seus motores, e tamén é certo que a Consellería do 
Mar mediou ante a Secretaría General de Pesca e coa Dirección General de Marina 
Mercante para intentar habilitar unha lista específica que contemplase as embarcacións 
que faenan a marisqueo e/ou a recursos específicos, co obxectivo de buscar unha 
posible solución para estes barcos que contan cunha estrita limitación de potencia. 

Somos coñecedores de que o titulares de embarcacións destinadas á extracción de 
recursos específicos solicitan un aumento da potencia dos seus motores por unha 
cuestión de seguridade no traballo, pois resulta máis doado escapar das ondas en caso 
de mal tempo cando o motor posúe maior potencia.  

Podemos concluír que estamos ante unha reivindicación xusta que busca garantir o 
traballo destes mariscadores nunhas condicións de maior certeza e fiabilidade. 

Por tanto, o Grupo Parlamentario Popular, considera oportuno formular a seguinte 
proposición non de lei en Pleno: 
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“O Parlamento de Galicia insta á Xunta de Galicia a promover os cambios normativos 
necesarios para adecuar ás necesidades da frota a limitación de potencia dos motores 
das embarcacións de recursos específicos.” 

 

Santiago de Compostela, 16 de abril de 2018 

 
 
 
Asinado dixitalmente por: 

 
Pedro Puy Fraga na data 16/04/2018 17:21:26 

 
María Soraya Salorio Porral na data 16/04/2018 17:21:36 

 
Carlos Enrique López Crespo na data 16/04/2018 17:21:43 

 
Teresa Egerique Mosquera na data 16/04/2018 17:21:50 

 
María Ángeles Garcia Míguez na data 16/04/2018 17:21:58 

 
Alberto Pazos Couñago na data 16/04/2018 17:22:05 

 
Marta Rodriguez Arias na data 16/04/2018 17:22:12 

 
Daniel Vega Pérez na data 16/04/2018 17:22:22 
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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, Teresa Egerique Mosquera, Carlos E. López Crespo, 

Marián García Míguez, Alberto Pazos Couñago, Marta Rodríguez Arias, Soraya 

Salorio Porral e Daniel Vega Pérez, 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 

O furtivismo constitúe unha lacra que vai máis alá do prexuízo económico que esta 
acción ilícita significa para quen vive legalmente da pesca e do marisqueo e para 
menoscabo dos seus ingresos.  

Cómpre facer fincapé na importancia de implicar a toda a sociedade como aliada 
fundamental na loita contra esta lacra que abarca os eidos social, económico, sanitario 
e ambiental. 

Dende este grupo político queremos aproveitar a ocasión para enxalzar a implicación 
do Servizo de Gardacostas na loita contra o furtivismo e agradecer ao seu persoal o 
importante labor que realiza para atallar esta problemática. 

Un acto furtivo pode ser de moi diverso tipo e non ten porque identificarse unicamente 
con grupos de persoas mais ou menos organizadas. De feito, calquera acción de 
extracción do produto levada a cabo nos nosos areais por usuarios ou visitantes en 
períodos vacacionais, que non conten co correspondente permiso constitúe unha 
acción furtiva.  

En moitas ocasións, a xente non é consciente do dano que fai con este proceder e por 
iso dende este grupo parlamentario consideramos necesaria un labor de concienciación 
social para acadar que se respecte o traballo de quen vive do recurso que o mar 
aporta, e que despois podemos desfrutar no prato.  

Por tal motivo, o  Grupo Parlamentario Popular, presenta a seguinte proposición non de 
lei para o seu debate en Pleno: 

“O Parlamento de Galicia insta á Xunta de Galicia a promover unha campaña de 
concienciación nos areais galegos, especialmente no período estival, que sirvan para 
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disuadir a aqueles usuarios e visitantes que as frecuentan e evitar así a substracción 
do recurso das nosas praias.” 

 

Santiago de Compostela, 16 de abril de 2018 

 

 

 
 
 
Asinado dixitalmente por: 

 
Pedro Puy Fraga na data 16/04/2018 17:29:09 

 
Teresa Egerique Mosquera na data 16/04/2018 17:29:20 

 
Carlos Enrique López Crespo na data 16/04/2018 17:29:29 

 
María Ángeles Garcia Míguez na data 16/04/2018 17:29:36 

 
Alberto Pazos Couñago na data 16/04/2018 17:29:42 

 
Marta Rodriguez Arias na data 16/04/2018 17:29:50 

 
María Soraya Salorio Porral na data 16/04/2018 17:29:59 

 
Daniel Vega Pérez na data 16/04/2018 17:30:04 
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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, Teresa Egerique Mosquera, Carlos E. López Crespo, 

Marián García Míguez, Alberto Pazos Couñago, Marta Rodríguez Arias, Soraya 

Salorio Porral e Daniel Vega Pérez, 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 

Todos sabemos que o furtivismo constitúe unha lacra que vai máis  alá do prexuízo 
económico que esta acción ilícita significa para quen vive legalmente do marisqueo e 
para menoscabo dos seus ingresos.  

A maiores disto, danan a boa imaxe dos nosos produtos xa que os extraídos sen as 
debidas garantías suplantan a súa valía e desprestixian o bo traballo de moitos 
profesionais do mar e da cadea mar-industria.  

Sen esquecer tampouco que supón unha ameaza para a saúde pública porque a falta 
de seguridade alimentaria ao consumir un produto fóra das canles legais pode provocar 
serios riscos de intoxicación. 

Son moitas as medias adoptadas por este goberno para minguar esta situación que 
van dende a tipificación como delito do furtivismo reincidentes en 2015 ata as 
campañas de sensibilización social por unha pesca sustentable. É o caso da campaña 
“Non piques, non peques”, orientada ao produtor e ao consumidor final, e difundida en 

medios de comunicación social galegos. 

Outra acción primordial é a que realizan os Gardacostas de Galicia, moitas veces en 
colaboración con outros corpos e forzas de seguridade, na súa labor cotiá de 
inspección e vixilancia por mar, terra e aire, a través dos diferentes operativos levados 
a cabo. 

 

É certo que estes operativos débense intensificar cando estamos ás portas das datas 
máis sinaladas do ano xa que son consideradas como as de mellor prezo para o 
produto. Isto ocorre principalmente no Nadal, Semana Santa ou no período estival.  
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Precisamente, o pasado Mércores Santo, a Conselleira do Mar visitaba a Unidade 
Operativa do Servizo de Gardacostas en Ribeira, para coñecer de primeira man en que 
consistiu esta intensificación da vixilancia, co obxectivo de facer fronte ás persoas que 
extraen e venden ilegalmente, prexudicando ademais a saúde dos consumidores. 

Conscientes da importancia deste tipo de dispositivos que se deben activar sempre que 
sexa necesario, o Grupo Parlamentario Popular, presenta a seguinte proposición non 
de lei en Pleno: 

“O Parlamento de Galicia insta á Xunta de Galicia a intensificar os labores de vixilancia 
contra o furtivismo naquelas zonas de maior incidencia, especialmente nos eidos da 
comercialización e da restauración e coincidindo con datas festivas nas cales os 
produtos acadan maior prezo no mercado, a través de inspeccións en puntos de venda 
e en establecementos de hostalería.” 

 

Santiago de Compostela, 16 de abril de 2018 
 
 
Asinado dixitalmente por: 

 
Pedro Puy Fraga na data 16/04/2018 17:32:06 

 
Teresa Egerique Mosquera na data 16/04/2018 17:32:13 

 
Carlos Enrique López Crespo na data 16/04/2018 17:32:22 

 
María Ángeles Garcia Míguez na data 16/04/2018 17:32:29 

 
Alberto Pazos Couñago na data 16/04/2018 17:32:34 

 
Marta Rodriguez Arias na data 16/04/2018 17:32:42 

 
María Soraya Salorio Porral na data 16/04/2018 17:32:51 

 
Daniel Vega Pérez na data 16/04/2018 17:32:56 
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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, Teresa Egerique Mosquera, Carlos E. López Crespo, 

Marián García Míguez, Marta Rodríguez Arias, Soraya Salorio Porral, Alberto 

Pazos Couñago e Daniel Vega Pérez, 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 

O pasado ano, Galicia organizaba en Vigo un seminario no que se debatía sobre a 
problemática que trae consigo a eliminación da práctica dos descartes pesqueiros e a 
obriga de desembarque de todas as capturas realizadas. 

A conselleira do Mar sinalaba nesta ocasión, como en outras moitas xa ten 
manifestado, a necesidade de colaborar entre as distintas rexións afectadas por esta 
decisión, para camiñar pola defensa dunha maior flexibilización ante a política europea 
de descartes cero. 

O certo é que se precisa un prazo de tempo máis laxo por parte da Comisión Europea 
que permita realizar un axuste axeitado á nosa frota, ocasionándolle os menos 
prexuízos posibles. 

Este grupo político cremos que debemos continuar facendo valer a postura do sector 
galego, en definitiva de Galicia, por cantos medios sexan necesarios e en calquera das 
instancias nas que se toman decisións que afectan á nosa frota. 

É por isto que o Grupo Parlamentario Popular presenta a seguinte proposición non de 
lei en Pleno: 

“O Parlamento de Galicia insta á Xunta de Galicia á elaboración dun informe co custe 
económico que pode supoñer para as principais frotas pesqueiras galegas afectadas a 
implantación da obriga de desembarque.” 

Santiago de Compostela, 16 de abril de 2018 
 
 
Asinado dixitalmente por: 

 

95318



 

 

Pedro Puy Fraga na data 16/04/2018 17:34:51 

 
Teresa Egerique Mosquera na data 16/04/2018 17:34:59 

 
Carlos Enrique López Crespo na data 16/04/2018 17:35:08 

 
María Ángeles Garcia Míguez na data 16/04/2018 17:35:15 

 
Marta Rodriguez Arias na data 16/04/2018 17:35:21 

 
María Soraya Salorio Porral na data 16/04/2018 17:35:28 

 
Alberto Pazos Couñago na data 16/04/2018 17:35:35 

 
Daniel Vega Pérez na data 16/04/2018 17:35:47 
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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, Alberto Pazos Couñago, Carlos E. López Crespo, 

Teresa Egerique Mosquera, Marián García Míguez, Marta Rodríguez Arias, Soraya 

Salorio Porral e Daniel Vega Pérez, 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 

O proceso de negociación entre a UE e UK para acordar os termos da saída do Reino 
Unido da Unión Europea deberá ter en conta aspectos tan dispares e complexos como 
o das relacións comerciais.  

Ábrese, por tanto, un período de intensas conversacións para dilucidar cal vai ser o 
escenario final en ámbitos moi diversos, entre eles o comercial, tanto dende o punto de 
vista das exportacións e as importacións. 

Debemos ter en conta que, segundo datos do Ministerio de Economía, Industria e 
Competitividade, España (e Galicia, principalmente) exportaron a Reino Unido un total 
de 75 millóns de euros en 2016, dos cales o 51% foron latas de atún.  

Pola contra, Reino Unido exporta a España (e Galicia, principalmente) unha cantidade 
moi superior ás nosas exportacións, exportando en 2016 a España un total de 203 
millóns de euros. 

Cómpre lembrar que fomos a primeira rexión europea en trazar unha folla de ruta e en 
encargar dous informes para avaliar as consecuencias sociais e económicas do Brexit 
para a pesca galega.  

Pero temos que ir máis alá, para acadar mellores argumentos para a pesca galega, 
continuar buscando aliados noutros estados cos que teñamos intereses comúns. 

 

En definitiva, o Grupo Parlamentario Popular, cre necesario seguir profundando e 
analizar os posibles efectos do Brexit para o sector pesqueiro, neste caso concreto, no 
ámbito da comercialización de produtos pesqueiros, por todo isto preséntase a seguinte 
proposición non de lei en Pleno:  
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“O Parlamento de Galicia insta á Xunta de Galicia a elaborar un informe sobre  as 
posibilidades e circunstancias que se abren co Brexit en termos comerciais en relación 
aos produtos pesqueiros galegos.” 

 

Santiago de Compostela, 16 de abril de 2018 

 
 
 
Asinado dixitalmente por: 

 
Pedro Puy Fraga na data 16/04/2018 17:47:07 

 
Alberto Pazos Couñago na data 16/04/2018 17:47:15 

 
Carlos Enrique López Crespo na data 16/04/2018 17:47:26 

 
Teresa Egerique Mosquera na data 16/04/2018 17:47:32 

 
María Ángeles Garcia Míguez na data 16/04/2018 17:47:40 

 
Marta Rodriguez Arias na data 16/04/2018 17:47:46 

 
María Soraya Salorio Porral na data 16/04/2018 17:47:55 

 
Daniel Vega Pérez na data 16/04/2018 17:48:02 
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Á Mesa do Parlamento 

 

 

O Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, por iniciativa dos seus 

deputados, Juan Manuel Díaz Villoslada e Raúl Fernández Fernández, e das súas 

deputadas, Patricia Vilán Lorenzo, Begoña Rodríguez Rumbo e 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. 

 

 

A Coruña e a súa comarca necesita dunha posición conxunta con respecto ao 

futuro da construción da área metropolitana da Coruña. A área metropolitana é 

unha realidade como fenómeno innegable necesario para mellorar o futuro do 

benestar dos cidadáns dunha comarca con influencia sobre 450.000 persoas e 

primeira zona económica de Galicia. 

 

 

As solucións metropolitanas deben ter como centro da súa actuación á cidadanía 

que vive, traballa e se despraza  por unha área sen distinción de límites 

administrativos, da que demanda servizos máis eficientes e económicos, sen 

distinción da Administración local ou autonómica que llelos presta. Por iso o 

lóxico proceso, despois dunha declaración de intencións cuxo fin é un 

desenvolvemento posterior normativo, debe ir dando pasos con medidas 

concretas que articulen servizos de carácter metropolitano e que axuden a 

visibilizar entre a cidadanía os beneficios do traballo conxunto entre as súas 

administracións máis próximas, os concellos. 

 

 

O froito dese espírito de construción do metropolitano xa se manifestou no  

Concello da Coruña coa articulación de servizos de ámbito supramunicipal como 

o da auga potable desde Emalcsa, a depuración de augas desde a EDAR de Bens 

e o tratamento de lixo desde Nostián. Aprobouse tamén nun pleno do Concello,   

o documento coñecido como a Declaración de María Pita, como elemento 

inspirador dos pasos a dar na construción da área metropolitana. 

 

 

Ao mesmo tempo o modelo elixido propuxo, un territorio concreto de área 

metropolitana que pensamos sería conveniente reformular, polo menos para 

determinados servizos a consorciar, como sería o da mobilidade. Na actualidade 

súmanse ao proceso o Concello da Coruña e os oito concellos que conforman o 

Consorcio das  Mariñas (Betanzos, Sada, Carral, Abegondo, Bergondo, Oleiros, 

Cambre e Culleredo). Está ausente do proceso o concello de Arteixo e outros tres 
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concellos que pensamos deberían de incorporarse ás propostas de traballo do 

novo ente, para dotalo de novas fortalezas e oportunidades, como son Cerceda, 

Laracha e Carballo. 

 

 

De cara a facilitar o proceso queremos dar pasos e ofrecer á cidadanía solucións 

inmediatas que a día de hoxe se saben técnica e economicamente viables, que 

foron postas en práctica noutras cidades de España e que mellorarían claramente 

a súa calidade de vida, como é a que afecta á mobilidade. 

 

 

Na cidade da Coruña xestiónanse cada ano cerca de 21 millóns de viaxes pola 

actual concesionaria do transporte urbano. Complementariamente interactúan coa 

cidade uns 6.000.000 de traxectos en bus de tipo metropolitano. Os cambios 

recentes nas liñas metropolitanas que entran pola cidade non reduciron os 

100.000 coches que cada día entran na cidade desde a área de influencia e non se 

incrementaran os usuarios que utilizan o transporte metropolitano. 

 

 

A todo iso súmaselle  que os accesos á cidade e ás súas conexións coa área están 

sufrindo importantes atrasos no seu desenvolvemento e necesaria actualización, 

como a reforma de Lavedra, a construción do Viario 18, a ampliación da Ponte 

da Pasaxe, a reforma da Nacional VI, a construción da intermodal ou a liberación 

de terreos no porto interior para articular novas solucións de mobilidade. 

 

 

É ademais un momento oportuno para avanzar na mobilidade metropolitana 

porque no ano 2019 vencen gran parte das concesións de transporte 

metropolitano que interactúan coa cidade e sería o momento de reformulalas no 

novo escenario. 

 

 

Os Socialistas propoñemos a constitución dun consorcio ou autoridade 

metropolitana de transporte como primeiro ente metropolitano, cuxa principal 

misión será coordinar e xestionar o servizo de transporte de viaxeiros no 

conxunto dos concellos da área, reunindo baixo unha soa autoridade 

administrativa a responsabilidade da xestión da mobilidade por estrada de 

carácter urbana, periurbana e interurbana. 
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Entendemos que a cidadanía ten todo o dereito a recibir das administracións os 

servizos de maior calidade e eficiencia, prestados con eficacia e xestionados de 

forma transparente. Este é o espírito  que debe guiar o traballo político 

institucional. 

 

 

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: 

 

 

1º) Impulsar, no marco do Plan de transporte metropolitano público de Galicia, a 

creación dunha autoridade única de transporte metropolitano, baixo a fórmula 

dun consorcio presidido polo Concello da Coruña, cuxa misión será a de 

planificar, coordinar e xestionar o servizo de transporte de viaxeiros na cidade e 

no conxunto da área metropolitana que se defina. 

 

 

2º) Incluír esta previsión no Plan de transporte público de Galicia actualmente en 

tramitación, por iniciativa da mesa de alcaldes e alcaldesas da área metropolitana 

da Coruña en coordinación cos concellos de Carballo, Cerceda e Laracha, tanto a 

efectos de planificación, como de integración das liñas de transporte, e da propia 

consideración do Consorcio como autoridade única de transporte na área 

metropolitana que se delimite. 

 

 

3º) Integrar con posterioridade, a autoridade única de transporte metropolitana na 

estrutura da futura área metropolitana da Coruña, unha vez se inicie a súa 

conformación co proxecto de lei que no seu momento se remita o Parlamento de 

Galicia, tal e como se sinalou no seu momento na Declaración de María Pita. 

 

 

Pazo do Parlamento, 13 de abril de 2018 
 

 

 

 

Asinado dixitalmente por: 
 

Juan Manuel Díaz Villoslada na data 17/04/2018 13:33:41 
 

Raúl Fernández Fernández na data 17/04/2018 13:33:55 
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Patricia Vilán Lorenzo na data 17/04/2018 13:34:05 
 

Matilde Begoña Rodríguez Rumbo na data 17/04/2018 13:34:14 
 

María Luisa Pierres López na data 17/04/2018 13:34:19 
 

Xoaquín María Fernández Leiceaga na data 17/04/2018 13:34:27 
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   Á MESA DO PARLAMENTO 

 

O Grupo Parlamentar de En Marea, por iniciativa dos seus deputados Antón 

Sánchez García e Davide Rodríguez Estévez e da súa deputada Paula 

Quinteiro Araujo, 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 

O 25 de setembro de 2015 aprobábase neste Parlamento, concretamente na 

Comisión 7.ª de Agricultura, Alimentación, Gandería e Montes, unha 

Proposición non de lei co voto favorable de todos os grupos. 

O texto do acordo adoptado foi o seguinte: 

“ O Parlamento galego insta a Xunta de Galicia a poñer en marcha un plan de 

fomento da horticultura e a fruticultura, así como da agricultura ecolóxica. Este 

plan debe contar coas seguintes características: 

a) Acceso á terra mediante a xestión descentralizada do Banco de Terras e 

dotación de persoal nas Oficinas Agrarias Comarcais (OAC) para 

dinamizar a mobilización das terras improdutivas. 

b) Investigación e asesoramento públicos. É imprescindible un estudo de 

variedades e técnicas de cultivo, así como o asesoramento e seguimento 

dos proxectos que se poñan en marcha. Ademais, é necesario contratar 

persoal para as OAC xa que moitos dos intentos da xente para iniciar un 

proxecto no agro acaban en fracaso por unha incorrecta formulación. 
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c) Comercialización a través da potenciación de circuítos curtos, da creación 

de marcas de garantía galegas e ao asesoramento de profesionais na 

comercialización. 

d) Compra pública en colexios, hospitais ou centros da terceira idade. 

Introducir criterios como o da proximidade, ou dar prioridade a produtos 

galegos e/ou ecolóxicos no abastecemento deste tipo de centros públicos 

contribuiría a consolidar proxectos locais”. 

Dous anos e medio despois observamos que dito acordo non foi trasladado á 

acción de goberno da Xunta de Galicia. 

Tanto a xestión da terra, como a investigación e asesoramento, así coma a 

comercialización e compra pública, nada ten cambiado substancialmente no 

sector hortícola. 

Nin se desenvolveu o selo de garantía, nin se mudou a xestión do Banco de 

Terras, nin se aplicou ningunha nova política sobre compra pública. 

Creemos firmemente que está a ser desaproveitado o gran potencial que ten 

Galiza na produción hortícola, un sector que pode crear emprego dun xeito 

sostible. 

Para elo son precisas políticas públicas planificadas, con rigor e recursos. 

Por todo elo, o Grupo Parlamentar de En Marea presenta a seguinte Proposición 

non de lei: 

O Parlamento galego insta a Xunta de Galicia a executar o acordo adoptado na 

Comisión 7.ª, do 25 de setembro de 2015, para o desenvolvemento do sector 

hortícola e ecolóxico. 

 Santiago de Compostela, 17 de abril de 2018. 
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Asdo.: Antón Sánchez García   Asdo.: Davide Rodríguez Estévez 

Voceiro s. do G.P. de En Marea.   Paula Quinteiro Araujo 

            Deputado e deputada do G.P. de En Marea. 

 

 

 

 

Asinado dixitalmente por: 

 

Antón Sánchez García na data 17/04/2018 13:43:39 

 

David Rodríguez Estévez na data 17/04/2018 13:44:04 

 

Paula Quinteiro Araújo na data 17/04/2018 13:44:13 
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Á MESA DO PARLAMENTO 

 

O Grupo Parlamentar de En Marea, a iniciativa da súa deputada Paula 

Vázquez Verao e do seu deputado Luís Villares Naveira, 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 2013 subscribiuse un Convenio entre distintos organismos, Confederación 

Hidrográfica Miño-Sil (CHMS), Augas de Galicia e Concello de Sarria, para a 

adecuación do leito e ordenación das marxes dos ríos Sarria e Celeiro no núcleo 

urbano de Sarria. As obras de dito proxecto finalizaron en novembro de 2015, 

pero quedou pendente a execución da Ponte Ribeira, porque foi paralizada 

cautelarmente a obra desta ponte, paralización que foi levantada en decembro de 

2015. 

 

O peche da Ponte Ribeira orixinou graves prexuízos á cidadanía de Sarria, por 

ser esta ponte un elemento central na mobilidade da vila, pois é un lugar de paso 

de 180.000 peregrinos ao ano (Sarria é o lugar elixido polo 26% das e dos 

peregrinos para iniciar o Camiño de Santiago, segundo datos do Cabildo da 

Catedral de Santiago), que deixaron de pasar por esta ponte que foi cortada en 

maio de 2014. Ademais, catro dos colexios públicos da vila están doutro lado do 

río, cos consecuentes prexuízos para á veciñanza. 

 

A partir do sobresemento xudicial, a CHMS comezou un proxecto construtivo 

para as obras da ponte, por importe de 500.000 €, a financiar nun 70% o 

organismo da conca e nun 30% o Concello de Sarria. 
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Asemade, o Concello de Sarria elaborou un Plan Especial do Casco Histórico, 

que incluía a Ponte Ribeira como ben protexido, o que impediría realizar obra 

nova. 

 

O 22 de novembro de 2017 publicouse no BOP a solicitude á Confederación 

Hidrográfica Miño-Sil, por parte do Concello de Sarria, da autorización para o 

“Proxecto de terminación de Ponte Ribeira”. 

 

Dito proxecto pretendía o remate das obras xa incluídas na primeira fase do 

proxecto de adecuación do leito e ordenación das marxes dos ríos Sarria e 

Celeiro, pero este proxecto limítase ao remate das actuacións na Ponte Ribeira. 

Aínda que a luz da ponte pasaría, con este proxecto, de 8-9 m a 13-16 m, o 

proxecto non incluíu estudo hidráulico sobre os posibles efectos de inundación 

augas abaixo, non téndose realizado ningunha actuación que facilite o desaloxo 

de augas. 

 

O proxecto contempla a modificación dunha ponte de orixe medieval, como é a 

Ponte Ribeira, co retranqueo do estribo esquerdo de sillería 

 

Finalmente, o Concello parece que tería obtido autorización, xa que ten un 

informe previo da Comisaría de Augas, para a realización do proxecto de 

apertura da Ponte Ribeira, pero faino sen ter o financiamento da CHMS, dado 

que esta alega que persiste inseguridade xurídica, por ser incompatibles as obras 

co Plan Especial de Protección do Casco Histórico, malia non estar este aprobado 

definitivamente. 

 

Hai que ter en conta, ademais, que a Ponte Ribeira pertence ao ámbito directo de 

protección do Camiño Francés, que é BIC, polo que a Dirección Xeral de 

Patrimonio non podería autorizar cambios de posición orixinal de elementos da 
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ponte. Alégase no proxecto que este estibo esquerdo que se vai retranquear é 

decinomónico, pero non queda claro nos informes arqueolóxicos, pode ser do s. 

XVIII; en todo caso, a ponte é un elemento a protexer no seu conxunto. 

 

O proxecto debe ter en conta, como obxectivo fundamental, a posta en valor da 

ponte, non o ensanchamento do leito, para o que é preciso un proxecto integral de 

recuperación. 

 

Ademais, calquera actuación na ponte debe ir acompañada dunha investigación 

arqueolóxica. 

 

Por outra parte, o proxecto non contempla a consideración do valor 

medioambiental do bosque de ribeira que acompaña ao río Sarria no seu 

percorrido, encadrado no hábitat prioritario de interese comunitario de bosques 

aluviais, 91E0.  

 

Ademais, a execución das obras debe facerse nas épocas de estiaxe, polo que non 

está claro que sexa posible rematar a obra antes de setembro de 2018, cando non 

está, en abril, pechado o tema do financiamento nin iniciados os procesos 

administrativos necesarios. Así, todo apunta a que a ponte seguirá pechada, canto 

menos un ano máis. 

 

Colocar un taboleiro, unha obra de baixo impacto, sería unha opción viable e áxil 

e, con esta obra feita, sería doado seguir pensando no proxecto definitivo para 

esta ponte, no horizonte de restaurar integralmente todo o leito fluvial, respectar 

os elementos patrimoniais tanto da ponte como do conxunto do Camiño de 

Santiago, como as dos resto do leito, así como garantir a mobilidade de Sarria. 

 

Polo exposto, o Grupo Parlamentar de En Marea insta á Xunta a: 
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- Colaborar xunto co Concello de Sarria no deseño e execución dun proxecto de 

baixo impacto que, de xeito inmediato, poña en uso a Ponte Ribeira, sen afectar 

aos bens patrimoniais nin a arboredo e leito do río, mediante a colocación dun 

taboleiro que permita recuperar no inmediato a mobilidade da vila, coa posta en 

funcionamento da ponte. 

 

- Dirixirse ao Ministerio do Medio Ambiente para que dote orzamentariamente 

un proxecto integral de recuperación do leito do río Sarria, respectuoso co curso 

hídrico, o medio, o patrimonio e o urbanismo sarriano. 

 

Santiago de Compostela, 17 de abril de 2018. 

Asdo.: Paula Vázquez Verao,  Asdo.: Luís Villares Naveira 

 Deputada do G.P. de En Marea. Voceiro do G.P. de En Marea. 

 

 

Asinado dixitalmente por: 

 

Paula Vázquez Verao na data 17/04/2018 14:12:13 

 

Luis Villares Naveira na data 17/04/2018 14:12:21 
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Á Mesa do Parlamento 

 

 

O Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, por iniciativa dos seus 

deputados e da súa deputada, José Manuel Pérez Seco, Raúl Fernández 

Fernández e 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. 

 

 

A estrada autonómica AC-862 é unha vía que parte do concello de Narón, na 

saída FE-11 da AP-9 e remata no concello do Vicedo, onde cambia de 

nomenclatura, pasando a ser LU-862. 

 

 

Aproximadamente entre os puntos quilométricos 36+500 e 37+000, ao seu paso 

polo concello de Cerdido, a estrada conta cunha pequena beiravía e con 

quitamedos. É unha estrada moi concorrida polos veciños e veciñas dos lugares 

de Barbas e A Cruz Encarnada, sendo, tamén, moi perigosa polo trafico que 

soporta esta estrada, un gran número de automóbiles, camións e maquinaria 

agrícola, xa que  comunica a comarca de Ortegal cos concellos de Narón e Ferrol.  

 

 

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 levar a cabo as accións 

necesarias, durante o ano 2018, para a construción dunha senda peonil na estrada 

autonómica AC-862, aproximadamente entre os puntos quilométricos 36+500 e 

37+000, no concello de Cerdido. 

 

 

Pazo do Parlamento, 17 de abril de 2018 

 

 

 

 

 
 

 

 

Asinado dixitalmente por: 
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Jóse Manuel Pérez Seco na data 17/04/2018 14:01:08 
 

Raúl Fernández Fernández na data 17/04/2018 14:01:18 
 

María Luisa Pierres López na data 17/04/2018 14:01:26 
 

Xoaquín María Fernández Leiceaga na data 17/04/2018 14:01:35 
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Á Mesa do Parlamento 

 

 

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

e do seu deputado, Matilde Begoña Rodríguez Rumbo e Abel Fermín Losada 

Álvarez, 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. 

 

 

No BOE do 6 de agosto de 2014, publicouse o Real decreto 675/2014, do 1 de 

agosto, polo que se establecen as bases reguladoras de axudas para o impulso 

económico das comarcas mineiras do carbón, mediante o desenvolvemento de 

proxectos de infraestruturas e proxectos de restauración de zonas degradadas a 

causa da actividade mineira. 

 

 

Na exposición de motivos  establécese que o Ministerio de Industria, Enerxía e 

Turismo acordou coas organizacións sindicais e empresariais, un marco de 

actuación para a minaría do carbón e as comarcas mineiras para o período 2013-

2018, no que se ten trasladado a necesidade de incluír, entre outras, medidas 

destinadas a aliviar as consecuencias sociais e rexionais do peche das minas. 

 

 

Este real decreto establece e regula a concesión de axudas orientadas a fomentar 

o desenvolvemento alternativo das comarcas mineiras do carbón, entre outras, 

para a execución de proxectos de infraestruturas de carácter anual ou plurianual 

que serán financiadas con cargo aos créditos orzamentarios do Instituto para a 

reestruturación da minería do carbón e o desenvolvemento alternativo das 

comarcas mineiras (IRMC), no marco da política de desenvolvemento alternativo 

das zonas mineiras do carbón para o período 2013-2018. 

 

 

O ámbito xeográfico establecido para estas axudas, artigo 4, establece que, con 

carácter excepcional se poderán contemplar actuacións concretas nos concellos 

afectados pola minaría do carbón na comunidade autónoma de Galicia e que 

detalla no Anexo II (A Coruña: A Capela,, As Somozas, Carballo, Carral, 

Cerceda, Culleredo, Laracha, Mañón, Monfero, Ordes, Ortigueira, San 

Sadurniño, Tordoia, Pontes de García Rodríguez. Lugo: Muras e Xermade). 
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Para a selección das actuacións que se pretendan financiar, crearase unha 

comisión de cooperación entre o Instituto para a reestruturación da minaría do 

carbón e desenvolvemento alternativo das comarcas mineiras (IRMC) e a 

Comunidade Autónoma, que se reunirán de modo ordinario, unha vez ao ano. 

 

 

Tres anos e medio despois da entrada en vigor deste Real decreto, sendo o último 

ano do marco de actuación e cando se está a piques de iniciar a tramitación dos 

orzamentos xerais do Estado para 2018. 

 

 

Por iso  o Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia presenta a seguinte 

proposición non de lei: 

 

 

O Parlamento de Galicia insta o Goberno galego para que: 

 

 

1ª) Se dirixa o Goberno central co fin de recuperar os fondos anulados 

unilateralmente polo Goberno central no ano 2011. 

 

 

2ª) Convoque, á maior brevidade posible, a Mesa para o desenvolvemento do 

Plano do carbón 2006-2012. 

 

3ª) Se dirixa o Goberno central con fin de constituír á maior brevidade posible, a 

Comisión de Cooperación. 

 

 

4ª) Estableza unha mesa entre a Comunidade Autónoma galega e os concellos 

relacionados no anexo II do RD para establecer, á maior brevidade posible, a 

selección das actuacións e redactar os convenios de colaboración para cada unha 

das actuacións elixidas. 

 

 

Pazo do Parlamento, 17 de abril de 2018 
 

 

 

 

Asinado dixitalmente por: 
 

Matilde Begoña Rodríguez Rumbo na data 17/04/2018 13:55:49 
 

Abel Fermín Losada Álvarez na data 17/04/2018 13:55:56 

95336



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 

 

Xoaquín María Fernández Leiceaga na data 17/04/2018 13:56:04 
 

95337



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 

Á Mesa do Parlamento 

 

O Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, por iniciativa das 

súas deputadas e do seu deputado Patricia Vilán Lorenzo, María Luisa 

Pierres López, Julio Torrado Quintela e Noela Blanco Rodríguez, a 

través do seu 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. 

 

Exposición de motivos 

 

Hai tempo que Pontevedra vén reivindicando a creación dun hospital 

único para unificar todos os recursos nun só edificio e dotar ao complexo 

dos servizos que lle corresponden en función da súa poboación e dos que 

carece na actualidade por falta de espazo. Por iso, hai uns 10 anos o 

goberno de Emilio Pérez Touriño aprobara a ampliación do Hospital de 

Montecelo aproveitando a existencia de espazo suficiente, accesos 

adecuados e servizos de auga, enerxía eléctrica e sumidoiros.  Mais co 

cambio de goberno, en febreiro de 2010 a entón conselleira de Sanidade 

anunciaba un modelo para Pontevedra como o de Vigo, situado en Monte 

Carrasco e con maqueta incluída. Pero pouco antes das últimas eleccións 

autonómicas, Feijóo mudaba de opinión e por iso presentou en recentes 

días de novo unha maqueta, pero esta vez en imaxe e esta vez de 

ampliación do Hospital de Montecelo. 

 

Existen numerosas dúbidas sobre varios aspectos do novo Montecelo, que 

son sistematicamente ninguneadas pola Xunta de Galicia sen ofrecer 

respostas concretas. Un destes casos céntrase no aparcadoiro, anunciado 

de ata 1400 prazas, unhas preto da nova área de urxencias e outras nun 

novo aparcadoiro de varias alturas. Mais aínda non foi concretado o 

sistema de xestión, sobre o que existe a percepción de que será privado 

(como está sendo habitual nos casos en que o actual goberno da Xunta de 

Galicia reordena os aparcamentos anexos aos centros hospitalarios, co 

paradigmático caso do Álvaro Cunqueiro) ou se utilizará outro tipo de 

modelo, pensado na necesidade de utilización por parte da cidadanía. 

 

Outras dúbidas se focalizan nas fases e os tempos de construción, pois 

existe unha vontade de non concreción por parte da Xunta de Galicia, o 

que evidencia que aínda falta un compromiso concreto de acción, mentres 

que se publicita numerosas veces o mesmo proxecto. 
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Existe debate entre os colectivos de profesionais, pacientes e cidadanía, 

sobre os servizos a ofrecer e a súa xestión. Tampouco hai claridade por 

parte da Xunta de Galicia á hora de confirmar que todos os servizos que se 

instalarán no novo Montecelo serán totalmente públicos, de xestión 

pública e con persoal público. 

 

De maneira engadida, non se coñece moita información sobre os plans da 

Xunta de Galicia sobre o Hospital Provincial, e o seu futuro uso unha vez 

que o novo Montecelo poida estar a pleno funcionamento. Sería 

recomendable ter un plan de reorganización de servizos completo, tanto da 

transición entre un centro e outro como dos usos futuros do actual 

Hospital Provincial. 

Por todo o exposto, o Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia 

presenta a seguinte proposición non de lei para o seu debate en Pleno: 

O Parlamento galego insta a Xunta de Galicia a: 

1. Que no proxecto do hospital para Pontevedra, chamado «Gran 

Montecelo» e presentado esta semana polo Goberno galego, se 

aproben un plan director e un plan funcional a efectos deste 

proxecto, cun modelo de financiamento e xestión públicas na súa 

totalidade, cun aparcadoiro gratuíto e sen externalización de ningún 

dos servizos da atención sanitaria. 

2. Que se proceda á reforma do Hospital Provincial para mellorar a 

asistencia sanitaria na área de Pontevedra, dedicando o seu espazo 

actual a usos sanitarios non hospitalarios. 

 

Pazo do Parlamento, 13 de abril de 2018 

Asdo.: Patricia Vilán Lorenzo 

   María Luisa Pierres López 

   Julio Torrado Quintela 

   Noela Blanco Rodríguez 

Deputadas e deputado do G.P. dos Socialistas de Galicia 

 

Asdo.: Xoaquín Fernández Leiceaga 

Portavoz do G.P. dos Socialistas de Galicia 

 

 
Asinado dixitalmente por: 
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Á Mesa do Parlamento 

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

das deputadas e deputados Xosé Luis Rivas Cruz, Montserrat Prado Cores, Luis 

Bará Torres, Ana Pontón Mondelo, 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 

No concello de Touro mantense vixente a concesión da explotación mineira 

"San Rafael" ( núm.2946). 

Esta concesión foi concedida, conforme a lexislación básica vixente de minas en 

1978, por un prazo de 90 anos, para unha explotación de diversos minerais. Porén, 

desde o ano 1988 houbo (e aínda se mantén) un persistente e reiterado abandono da 

actividade mineira, deixando a empresa concesionaria os labores básicos de explotación 

sen sequera adoptar medidas de restauración e prevención, o que vén provocando nos 

últimos anos graves problemas ambientais de contaminación nos solos e nas augas da 

cunca do Ulla e nos acuíferos subterráneos. 

Este abandono nunca foi corrixido nin penalizado pola administración mineira, 

malia estarmos ante o aproveitamento dun ben de dominio público, suxeito a concesión, 

que conleva as obrigas de explotación e restauración consonte ao Plan de Labores. A 

propia normativa mineira prevé que a falta de actividade mineira conleva a aplicación 

dun réxime sancionador administrativo, mais cando se trata dunha grave e reiterada 
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infracción das condicións contidas no título de outorgamento da concesión, existe causa 

de declaración de caducidade da concesión. 

No propio Plan Xeral de Ordenación Municipal do concello de Touro aprobado 

definitivamente con data 9-02-2010, non se contempla, dentro da clasificación dos usos 

do solo, o uso mineiro dos terreos que ocuparon a antiga explotación. Estes aparecen 

como solo rústico de protección ordinaria. 

A Lei 3/2008, do 23 de maio, de ordenación da minaría de Galicia, entre os 

principios que inspiran dita norma cítase, no seu artigo 3, a xestión sustentábel dos 

recursos mineiros, e como criterios orientadores do Plan Sectorial Mineiro, no artigo 12, 

entre outros: a harmonización da actividade extractiva co resto dos usos do solo dentro 

do marco da ordenación territorial, agraria e ambiental; o aproveitamento ordenado e 

sustentable dos recursos mineiros de maneira compatible coa protección do medio 

natural e co patrimonio cultural. Finalmente, tamén se asenta o criterio do "carácter 

temporal da explotación mineira respecto da ordenación do territorio e dos usos do 

solo". 

É reiterada a xurisprudencia que afirma que toda concesión mineira conleva 

unha natureza funcional dirixida a unha finalidade relacionada co interese Público 

que subxace en toda utilización demanial, polo que esta clase de concesións 

administrativas en materia de minaría outórganse para que o concesionario use o ben 

de dominio público consonte o seu destino, en función ó fin que con ela se propuxo no 

momento da solicitude, non para mantela en situación de total abandono, pois iso 

implica descoñecer a función social dos bens de natureza e o interese social que toda 

concesión mineira comporta ( Sentenza do Tribunal Supremo de 30 de xuño de 1988; 

Sentenza do Tribunal Superior de Xustiza de Galiza de 21 de decembro de 2006) 
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Así, perante o incumprimento reiterado das condicións de outorgamento dos 

dereitos mineiros, e tamén ante a vulneración dos principios e criterios da normativa 

mineira galega, ao concorreren causas de caducidade previstas no artigo 109,j) e 110 do 

Regulamento Xeral do Réxime da Minaría, hase tramitar o oportuno expediente de 

caducidade da concesión, ó abeiro da normativa mineira. 

 

En base ao exposto, o Grupo Parlamentar do BNG presenta a seguinte 

proposición non de lei para debate en Pleno: 

“O Parlamento galego insta á Xunta de Galiza a que proceda ó inicio do 

expediente de caducidade da concesión mineira "San Rafael" (núm. 2946) no concello 

de Touro e, logo dos trámites preceptivos, se declare a súa caducidade polo 

incumprimento reiterado das condicións de outorgamento e polos graves perigos 

ambientais que representa o seu actual estado para a protección das augas da cunca do 

U11a e dos acuíferos subterráneos.” 

 

Santiago de Compostela, 18 de abril de 2018 

 

Asdo.: Xosé Luis Rivas Cruz 

Montserrat Prado Cores 

Noa Presas Bergantiños 

Olalla Rodil Fernández 
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Luis Bará Torres 

Deputadas e deputados do G.P. do BNG 

Ana Pontón Mondelo  

Portavoz do G.P. do BNG 

 

 

 

Asinado dixitalmente por: 

 

Xose Luis Rivas Cruz na data 18/04/2018 10:38:30 

 

María Montserrat Prado Cores na data 18/04/2018 10:38:36 

 

Ana Pontón Mondelo na data 18/04/2018 10:38:39 

 

Olalla Rodil Fernández na data 18/04/2018 10:38:41 

 

Noa Presas Bergantiños na data 18/04/2018 10:38:43 

 

Xosé Luis Bará Torres na data 18/04/2018 10:38:44 
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Á Mesa do Parlamento 

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

das deputadas e deputados Xosé Luis Rivas Cruz, Montserrat Prado Cores, Luis 

Bará Torres, Ana Pontón Mondelo, 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 

A concentración parcelaria de Catoira (Catoira-Pontevedra) foi declarada de 

utilidade pública, interese social e urxente execución polo Decreto 186/2000, do 29 

de xuño (DOG nº 137, do 14 de xullo). 

Decretada no 2000 , impúlsase no 2005 coa contratación e redacción do 

Estudo de Impacto Ambiental e proxecto de camiños. O levantamento topográfico e 

as bases provisionais son de outubro de 2006 e as bases definitivas de outubro de 

2007. 

No ano 2008 licitouse a realización do proxecto de concentración das novas 

leiras, a prospección arqueolóxica intensiva das trazas dos camiños e a execución da 

rede principal de camiños. Este último investimento cun orzamento total de 

3.426.232,26 €. 

En outubro de 2008 o delegado provincial do Medio Rural, Gonzalo 

Constenla, preside a xuntanza de ratificación do documento básico de identificación 

e de clasificación da propiedade e declara: 
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A priorización e impulso deste proceso de concentración parcelaria 

realizouse tendo en conta a aptitude agraria, moi especialmente polo cultivo de 

viñedo, das terras deste municipio, que forma parte da denominación de Viños da 

Terra de Barbanza e Iria, á vez que supón unha clara aposta pola valorización da 

superficie rústica mediante a ampliación da base territorial das explotacións agrarias 

e forestais, co fin de superar a atomización da propiedade que impide a viabilidade 

das mesmas.  

Comprende nunha superficie total de 2.900 ha., a totalidade do solo rústico 

do concello de Catoira, polo que foron excluídos os núcleos rurais de poboación. 

Trátase dunha gran superficie de 2.738 ha e de acusada complexidade, dada a 

estrutura da propiedade: 22.653 parcelas e os 2.433 propietarios. Comprende as 

parroquias de: San Pedro de Dimo, Santa Baia de Oeste, San Mamede de Abalo e a 

de San Miguel de Catoira, que fan a totalidade do concello. 

En novembro de 2008 expóñense as bases definitivas tendo ata o día 3 de 

decembro prazo para consultalas, podendo facelo tamén na páxina web do concello. 

Anúnciase tamén que os boletíns individuais de cada propietario serán enviados por 

correo certificado en datas próximas comunicándoselles o prazo de 30días para 

presentaren as reclamacións que consideraren oportunas en canto a superficie ou 

clasificación das parcelas que lles corresponden. 

Segundo se di na orde de 11 de febreiro de 2011 de Medio Rural, DOG-29: 

“En fase de bases definitivas, comunicados aos titulares dos predios ás súas 

achegas, presentáronse numerosos escritos, ben de cambios de titularidade ou de 

falta de cabida. 

Como consecuencia dos traballos de investigación da propiedade constatouse 
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a gran fragmentación da zona (22.653 parcelas) -máis acusada do previsto nos 

estudos previos- e o elevado número de propietarios (2.433), o que provoca que os 

traballos de concentración -xa en por si complexos- resulten excesivamente 

complicados, o que ademais de redundar en prexuízo da súa calidade e 

desenvolvemento, ralentiza de xeito considerable e innecesario a marcha do proceso 

concentrador. Isto é máis acusado nas parroquias de San Pedro de Dimo e Santa 

Baia de Oeste.” 

Dise tamén que o proceso se ve ralentizado polos numerosos escritos xerados 

e argumenta que de se trataren de dous procesos independentes daría máis fluidez ó 

proceso xeral. E así se decreta. 

E aquí remata tamén o proceso. Certas son as reclamacións, máis de 1000, 

mais tamén é certo que desde esa data 2008 nada se fixo e vai para 10 anos. 

 

Coa Xunta Local dimitida, coas expectativas creadas sen resposta e co futuro 

emprendedor case vinte anos avellentado, o Grupo Parlamentar do BNG presenta a 

seguinte proposición non de lei para debate en Pleno: 

“O Parlamento galego insta á Consellería de Medio Rural a: 

-Informar á veciñanza das parroquias do Concello de Catoira do estado do 

proceso de reestruturación parcelaria en curso desde o ano 2000. 

-Informar sobre o estado das reclamacións presentadas no seu momento e as 

solucións dadas ás mesmas. 

-Retoma-lo proceso de concentración parcelaria e darlle remate de inmediato, 
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poñendo fin á incerteza dos propietarios afectados e veciñanza en xeral.” 

 

Santiago de Compostela, 18 de abril de 2018 

 

Asdo.: Xosé Luis Rivas Cruz 

Montserrat Prado Cores 

Noa Presas Bergantiños 

Olalla Rodil Fernández 

Luis Bará Torres 

Deputadas e deputados do G.P. do BNG 

Ana Pontón Mondelo  

Portavoz do G.P. do BNG 

 

 

 

Asinado dixitalmente por: 

 

Xose Luis Rivas Cruz na data 18/04/2018 10:51:39 

 

María Montserrat Prado Cores na data 18/04/2018 10:51:44 

 

Ana Pontón Mondelo na data 18/04/2018 10:51:47 

 

Olalla Rodil Fernández na data 18/04/2018 10:51:48 
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Noa Presas Bergantiños na data 18/04/2018 10:51:50 
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   Á MESA DO PARLAMENTO    

 

 

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

Cuña Bóveda e Luca Chao Pérez  ao abeiro do disposto no artigo 160 do 

Regulamento da Cámara, presenta a seguinte Proposición non de lei, para o seu 

debate en Pleno, relativa á integración das profesionais e dos profesionais de 

educación social en toda a educación obrigatoria primaria e secundaria, así como 

na infantil. 

Exposición de motivos. 

O recoñecemento  da Educación Social produciuse no ano 1991 co Real Decreto 

1420/1991 que recolle o deseño curricular das formacións da diplomatura 

universitaria de educación social, segundo a reforma universitaria do ano 1981, 

para os campos da educación non formal, adultos (incluía a terceira idade) a 

inserción das persoas inadaptadas e con diversidade funcional así como a acción 

socioeducativa (R.D. 1420/1991, BOE do 10 do outubro. 

En Galicia, ca lei 1/2001 do 22 de xaneiro aprobouse a creación do Colexio de 

educadores Sociais de Galicia. Esta lei creou a corporación de dereito público, 

con personalidade xurídica propia e plena capacidade de obrar para o 

cumprimento dos seus fins con ámbito dentro de todo o territorio galego. Nela 

tamén se recollen os supostos de incorporación ao citado colexio e os requisitos 

mínimos para exercer a profesión. 

Os educadores tiveron un papel activo na educación non formal, na educación de 

persoas adultas, a inserción de persoas en risco de exclusión social e persoas con 

diversidade funcional así como na acción socioeducativa. 

95350



 
 

 

 

A comunidade pioneira na iniciativa da introdución dos educadores sociais na 

educación foi Estremadura que en setembro do 2002 contrataría a 118 destes 

profesionais  un por cada instituto do ensino secundario 

Este ano pasado na CCAA de Baleares, 10 institutos das Illas Baleares contarán 

no curso 2017/2018 con educadoras e educadores sociais segundo un anuncio da 

Conselleira de Servizos Sociais e o Conselleiro de Educación e Universidade que 

se distribuíron en 10 profesionais dos que 6 se distribuirían na Illa de Mallorca, 2 

en Menorca e 2 en Ibiza. 

O persoal técnico de intervención sociocomunitaria (TISOC) son educadores 

sociais que traballan co alumnado en risco de exclusión social nos institutos de 

secundaria e actuarán dentro da comunidade educativa con miras a acadar varios 

obxectivos, entre eles, o rendemento económico, as habilidades sociais, a 

prevención de conflitos, a mediación e a resolución na comunidade escolar dos 

mesmos. Ademais, traballan na redución do absentismo e fracaso escolar, 

mellora as competencias das persoas con discapacidade, a súa integración na 

comunidade escolar e aquelas que se atopan en risco de exclusión social. 

En Galicia, o Colexio de educadoras e de educadores sociais de Galicia precisa 

unha Lei reguladora do exercicio da profesión. 

Entre as reivindicacións do colectivo atópase a inclusión da figura de educador 

social nos centros educativos, incluídos nos Departamentos de Orientación.  

A presenza e intervención nos centros escolares  da figura de educadoras e 

educadores sociais tería como obxectivos a colaboración no desenvolvemento 

das habilidades sociais e autonomía persoal do alumnado, entre eles aqueles que 

presentan situacións de risco e na intervención ca mocidade, e ademais, 

posibilitarían a implementación de protocolos e educación, en colaboración coas 

ANPAS, nos centros educativos e a prevención da loita contra o acoso escolar ou 

“bullyng” e a contribución á normalización da orientación sexual, no ámbito da 
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promoción da igualdade recollida na Lei 2/2014, do 14 de abril, pola igualdade 

de trato e a non discriminación de lesbianas, gais, transexuais, bisexuais e 

intersexuais en Galicia.  

Doutra banda, participarían na educación, prevención e detección de violencia de 

xénero mediante a aplicación de xeito transversal da Lei Orgánica 1/2004, de 28 

do decembro, de Medidas de Protección Integral contra a Violencia de Xénero e 

o decreto lexislativo 2/2015, do 12 de febreiro, polo que se aproba o texto 

refundido das disposicións legais da Comunidade Autónoma de Galicia en 

materia de igualdade, ofrecendo deste xeito unha educación transversal en 

igualdade e en educación e prevención de violencia de xénero ligada a esta. 

Ademais, tamén redundaría na introdución na educación e no coñecemento das 

leis de protección a infancia e adolescencia e os dereitos e deberes das crianzas, a 

L.O. 1/1996 de protección xurídica das persoas menores, a Lei 26/2015, de 28 do 

xullo, de modificación do sistema de protección á infancia e a adolescencia, así 

como a normativa internacional sobre dereitos das crianzas e adolescentes 

contidos na Convención da ONU de dereitos das persoas menores de 1989, 

Convención ONU sobre dereitos das persoas con discapacidade do 13 de maio de 

2006, o Convenio sobre a protección das persoas menores e a cooperación en 

materia de adopción internacional, do 29 de maio de 1993, o convenio sobre 

competencia, lei aplicable, recoñecemento, execución e cooperación en materia 

de responsabilidade parental e de medidas de protección das persoas menores de 

28 do maio de 2010, así como os Convenios do Consello de Europa, sobre 

adopción de menores, 27 de novembro de 2008,  o Convenio sobre protección de 

persoas menores contra a explotación e o abuso sexual, de 25 de outubro de 

2007, e o Convenio Europeo sobre o exercicio dos Dereitos dos Menores, do 25 

de xaneiro de 1996 e o Regulamento 2201/2003 do Consello de 27 novembro de 

2003, sobre competencia, recoñecemento e a execución de resolucións xudiciais 

en materia matrimonial e de responsabilidade parental. 
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Por todo o dito, O Grupo Parlamentar de En Marea, presenta a seguinte 

Proposición non de lei: 

O Parlamento galego insta a Xunta de Galicia a: 

1.- Crear unha Lei de regularización da profesión de Educación Social e das e 

dos profesionais que nela interveñen, na que participen todas e todos os 

profesionais do ámbito educativo. 

2.- Integrar as profesionais e os profesionais de Educación Social en toda a 

educación obrigatoria primaria e secundaria, así como na infantil. 

3.- Conveniar coas ANPAS a introdución de contidos específicos. 

Santiago de Compostela, 18 de abril de 2018. 

 

Asdo.:Ánxeles Cuña Bóveda,  Asdo.: Luís Villares Naveira 

 Luca Chao Pérez,    Voceiro do G.P. de En Marea 

 Deputadas do G.P. de En Marea. 

 

 

 

 

 

Asinado dixitalmente por: 

 

María de los Ángeles Cuña Bóveda na data 18/04/2018 13:55:34 
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Luca Chao Pérez na data 18/04/2018 13:55:41 

 

Luis Villares Naveira na data 18/04/2018 13:55:48 
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    Á MESA DO PARLAMENTO    

 

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

Cuña Bóveda e Luca Chao Pérez, ao abeiro do disposto no artigo 160 do 

Regulamento da Cámara, presenta a seguinte Proposición non de lei, para o seu 

debate en Pleno, relativa  ao amianto do colexio A Ramallosa. 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

O amianto é un material de orixe mineral formado por silicatos fibrosos. A súa 

capacidade para adoptar formas moi flexibles, así como a súa tremenda 

resistencia ao calor e aos produtos químicos, fixo del un produto moi ben 

valorado na industria. Ademais, é moi barato. Foi por iso que entre os anos 60 e 

90 se fixo moi popular na construción, na fabricación de trens, barcos, vehículos 

(cambios e freos), na siderurxia, nas centrais térmicas e nucleares, e en materias 

téxtiles, envases e revestimentos. En total, hai amianto en máis de 3.000 tipos de 

produtos distintos. Só en España calcúlase que hai 2,6 toneladas deste material, a 

pesar de que leva tempo prohibido, tanto no noso país como no resto da Unión 

Europea.  

 

O motivo da súa prohibición é o risco inmenso que supón para a saúde. Cando o 

amianto está deteriorado, desprende filamentos microscópicos que quedan 

suspendidos no aire. Os filamentos son indestrutibles e, ao ser respirados, causan 

danos severos á saúde, moitos dos cales son difíciles de observar en períodos 

curtos de tempo e son confundidos cos males provocados polo tabaco. Así é que, 

aínda que non podemos precisar a magnitude da ameaza, si podemos asegurar 

que na actualidade o amianto é unha das principais causas de mortalidade laboral.  
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Entre as diferentes enfermidades causadas polo amianto cabería destacar o cáncer 

de pulmón, o mesotelioma e a asbestose (fibrose pulmonar), ademais das placas, 

os engrosamentos e derrames pleurais, e o cáncer de larinxe, entre outros tumores 

malignos.   

 

A parte máis triste dos danos causados polo amianto é que puideron terse 

evitado. Xa no ano 1906 diagnosticouse unha fibrose pulmonar froito da súa 

inhalación. Décadas máis tarde, no 1935, relacionouse co cáncer de pulmón, 

vinte anos antes de que se establecera a mesma relación co tabaco. Tamén hai 

probas que o vinculan ao cáncer pleural dende 1947. Polo tanto, o seu uso 

indiscriminado na industria só pode contemplarse como unha neglixencia por 

parte das institucións encargadas de velar pola saúde pública. Neglixencia que 

chega ata os nosos días, xa que, por culpa da inactividade dos gobernos 

autonómicos e estatais, o amianto continúa sendo, aínda hoxe, unha ameaza para 

a poboación galega. A pesar dos perigos mencionados, nin sequera contamos cun 

mapa de estruturas nas que pode estar presente o amianto.  

 

Entre os moitos edificios con amianto, está o colexio A Ramallosa, de Teo. O 

edificio non coñeceu unha soa obra de envergadura dende que foi construído fai 

50 anos, polo que foi sumando deficiencias ata converterse nun barracón 

insalubre: frío e húmido, carece do acondicionamento mínimo para que os 

rapaces e rapazas poidan formarse nunhas condicións dignas. No ano 2013, a 

Anpa intentou que a Xunta valorara a capacidade enerxética do edificio para que 

tomara medidas, pero recibiu o silencio por resposta. No 2015-2016, a Anpa 

volveu reclamar, pero, para sorpresa de ninguén, tampouco recibiu resposta.  

 

Así as cousas, os nenos e nenas de A Ramallosa están expostos, por unha banda, 

á intoxicación por amianto e, por outra, ás enfermidades derivadas do frío intenso 

e a humidade que caracterizan a nosa terra.  
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Por todo o dito, o Grupo Parlamentar de En Marea presenta a seguinte 

Proposición non de lei: 

 

 O Parlamento galego insta a Xunta de Galicia a: 

 

 Retirar o amianto do colexio A Ramallosa e atender as súas demandas de 

acondicionamento.  

 Elaborar un mapa dos colexios galegos que aínda teñen amianto nas súas 

estruturas.  

 

Santiago de Compostela, 18 de abril de 2018. 

 

Asdo.: Ánxeles Cuña Bóveda,  Asdo.: Luís Villares Naveira 

 Luca Chao Pérez,   Voceiro do G.P. de En Marea. 

 Deputadas do G.P. de En Marea. 

 

 

 

 

Asinado dixitalmente por: 

 

María de los Ángeles Cuña Bóveda na data 18/04/2018 14:12:16 

 

Luca Chao Pérez na data 18/04/2018 14:12:24 
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Luis Villares Naveira na data 18/04/2018 14:12:35 
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Á Mesa do Parlamento 

 

O Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, por iniciativa da 

súa deputada e do seu deputados Matilde Begoña Rodríguez Rumbo e 

Abel Losada Álvarez, a través do seu portavoz, e 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 

 

No Proxecto de orzamentos xerais do Estado para 2018 consignan 42,5 

millóns de euros para Galicia do Fondo de Compensación 

Interterritorial (FCI), é dicir, un 4,1 % menos que no 2017, rexistrando 

o segundo maior descenso de todas as comunidades autónomas. 

 

Polo exposto, o Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia 

presenta a seguinte proposición non de lei para o seu debate en Pleno: 

 

O Parlamento de Galicia insta o Goberno galego a dirixirse ao Goberno 

de España para converter o FCI nun potente instrumento de 

desenvolvemento rexional, que compense a perda de importancia que a 

partir de agora terán os fondos europeos e outorgue un novo impulso á 

converxencia interrexional modificando tres elementos claves do actual 

Fondo de xeito que:  

 

1. Se incremente substancialmente o volume dos fondos a 

disposición das comunidades autónomas beneficiarias para este 

exercicio 2018  

2. Recoller expresamente na lei o criterio de selección de 

comunidades autónomas beneficiarias, que serán aquelas cunha 

renda por habitante inferior á media española  

3. Facer efectivas as previsións da lei, en canto aos criterios de 

selección de variables, e proceder á súa revisión. Para iso, 

manterase a distinción entre a fase asignativa e a redistributiva.  

a) Na fase asignativa deberían utilizarse as seguintes variables:  

 Poboación equivalente, que teña en conta os tramos de poboación 

convenientemente ponderados. 

 Superficie.  
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 Dispersión.  

 Insularidade.  

 O inverso da poboación ocupada relativa.  

 O esforzo investidor autonómico, proporción que representan os 

gastos de capital autónomo sobre os ingresos da Comunidade 

Autónoma.  

 

b) Na fase redistributiva utilizarase a inversa da renda por habitante.  

 

4. Converter o FCI nun verdadeiro Fondo Interanual de 

Desenvolvemento (FIDER) coas seguintes características:  

1) Cambiar o carácter anual do FCI para incardinalo nunha 

programación plurianual.  

2) Mellorar a avaliación dos programas que deben ser obxecto de 

seguimento e avaliación. De forma previa á súa validación polo 

Consello de Política Fiscal e Financeira sufrirán unha avaliación 

externa independente, completando metas cuantificadas que 

permitan efectuar un xuízo obxectivo sobre o seu nivel de 

cumprimento no modo e prazos previstos.  

3) Eliminar a escisión do FCI entre un Fondo de Compensación e 

un Fondo Complementario, integrando os recursos do último no 

principal. O FCI debe financiar gastos destinados a aumentar o 

stock de capital público, so pena de confundirse con outros 

instrumentos do financiamento autonómico.  

 

Pazo do Parlamento, 16 de abril de 2018 

 

Asdo.: Matilde Begoña Rodríguez Rumbo 

   Abel Losada Álvarez 

Deputada e deputado do G.P. dos Socialistas de Galicia 

 

Asdo.: Xoaquín Fernández Leiceaga 

Portavoz do G.P. dos Socialistas de Galicia 

    

 

 
Asinado dixitalmente por: 
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Matilde Begoña Rodríguez Rumbo na data 18/04/2018 18:55:51 

 
Abel Fermín Losada Álvarez na data 18/04/2018 18:55:59 

 
Xoaquín María Fernández Leiceaga na data 18/04/2018 18:56:09 
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Á Mesa do Parlamento 

 

 

O Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, por iniciativa dos seus 

deputados, José Antonio Quiroga Díaz e José Manuel Pérez Seco, 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. 

 

 

Os castiñeiros (castanea sativa) son árbores cunha orixe foránea e que moi 

probablemente chegaron á península da man dos romanos. 

 

 

A madeira de castiñeiro ten ganado un importante lugar dentro da construción e 

mobiliario, e o seu produto estrela a castaña axudou a calmar a fame de xeracións 

enteiras de galegos. 

 

 

Pronto colleron carta de natureza na nosa xeografía e xa desde a época medieval  

aparecen nas referencias forais como un cultivo e produción que có paso do 

tempo foros collendo importancia na dieta das poboacións ao longo e ancho da 

xeografía galega e só coa introdución e espallamento dun novo cultivo como a 

pataca foron perdendo peso na dieta dos nosos devanceiros. Ata ben entrado o 

século XIX a castaña mantivo unha grande presenza como alimento de 

referencia. 

 

 

Ao longo do século XX o consumo de castaña foi perdendo pouco a pouco a súa 

anterior relevancia e os castiñeiros tamén deixaron de ser obxecto de coidados 

que os mantivesen en perfectas condición ata que na segunda metade do século 

XX o abandono dos soutos e castiñeiros foron facéndose patentes en paralelo ao 

abandono do mundo rural. 

 

 

Non é menos certo que co esquecemento e desleixo de soutos e castiñeiros, xa 

desde finais do s. XX a castaña como produto alimenticio foi gañando espazo 

con novas aplicacións e ao calor dunha forte demanda exterior que fixeron volver 

a vista cara a esta produción. 
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Nas últimas décadas a produción de castaña veuse relevando como unha 

alternativa crible para a as economías agrarias ben como produción principal e 

sobre todo como un complemento de rendas que axuda a equilibrar as contas de 

moitos habitantes do rural. 

 

 

Froito desta circunstancia é o incremento na demanda de plantas de castiñeiro 

como unha produción rendible e son moitos os habitantes do mundo rural que 

pensan en plantar castiñeiros que ademais do seu valor económico reportan 

outros beneficios como os medioambientais, de biodiversidade e paisaxísticos. 

 

 

A día de hoxe un dos problemas cos que se atopan as persoas que queren plantar 

castiñeiros e consolidar soutos (ademais do combate contra a vespiña) é atopar 

planta certificada dadas as distintas variedades de castaña e as súas distintas 

particularidades e posibilidades. 

 

 

Na actualidade hai rexistrades 23 variedades por parte do Ministerio de 

Agricultura (nun proceso vivo de ampliación de variedades), pero non existe 

ningún órgano certificador da calidade de variedade das plantas de castiñeiros, 

provocando unha eiva que cómpre emendar no menor tempo posible. 

 

 

Por todo iso, o Grupo Parlamentario Socialista presenta a seguinte proposición 

non de lei: 

 

 

O Parlamento de Galicia, insta o Goberno galego a: 

 

 

1º) Crear un órgano de certificación  que dea garantía sobre as distintas 

variedades de castaña a plantar con carácter de urxencia (antes do 31 de setembro 

de 2018), e dotalo de medios suficientes para que poida desenvolver o seu labor 

con eficacia. 

 

 

2º) Co mesmo horizonte temporal poñer en marcha e/ou habilitar un ou varios 

centros de referencia complementarios do órgano certificador de variedade. 

 

 

Pazo do Parlamento, 17 de abril de 2018 
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Asinado dixitalmente por: 
 

José Antonio Quiroga Díaz na data 18/04/2018 19:13:56 
 

Jóse Manuel Pérez Seco na data 18/04/2018 19:14:11 
 

Xoaquín María Fernández Leiceaga na data 18/04/2018 19:16:08 
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Á Mesa do Parlamento 

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

dos deputados e deputadas Luis Bará Torres, Olalla Rodil Fernández, Ana Pontón 

Mondelo, Xosé Luis Rivas Cruz, Montserrat Prado Cores e Noa Presas 

Bergantiños, ao abeiro do disposto no Regulamento da Cámara, presenta a seguinte 

Proposición non de lei para debate en Pleno. 

 

O 2 de febreiro de 2017 o Pleno do Concello de Gondomar aprobou a 

integración de Gondomar no Convenio de colaboración para o desenvolvemento 

conxunto do transporte metropolitano de Galiza na área de trasporte metropolitano de 

Vigo. Tamén nesa data, aprobou a consignación económica correspondente. 

Posteriormente trasladou á Consellería a documentación correspondente, tendo a día de 

hoxe todo o trámite necesario para súa inclusión no citado Convenio. 

Mais a día de hoxe o Goberno da Xunta está a impedir que a integración sexa 

efectiva xa que aínda non convocou a Comisión de Seguimento do devandito Convenio 

na que se poida incluír o noso concello, membro nato da Área Metropolitana de Vigo. 

Dita comisión non se convoca desde abril de 2017, incumprindo así a cláusula  4.3.-

Operatividade na que se indica que “a comisión reunirase cunha periodicidade cando 

menos semestral”. 

 

Polo anteriormente exposto, o Grupo Parlamentar do BNG presenta a seguinte 

proposición non de lei para debate en Pleno: 
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“O Parlamento de Galiza insta ao Goberno galego a: 

1.- Convocar, á maior brevidade posible, a Comisión de Seguimento do 

Convenio de colaboración para o desenvolvemento conxunto do transporte 

metropolitano de Galiza na área de trasporte metropolitano de Vigo -que non se reúne 

desde o 7 de abril de 2017, incumprindo así a cláusula 4.3.-Operatividade na que se 

indica que “a comisión reunirase cunha periodicidade cando menos semestral”. 

2.- Incluír na orde do día, para que poida ser tratada e aprobada, a solicitude do 

Concello de Gondomar para se incorporar ao transporte metropolitano, de xeito que a 

súa veciñanza poida dispoñer da tarxeta metropolitana e beneficiarse dos descontos no 

importe dos billetes, co conseguinte aforro nos gastos de desprazamento.” 

 

Santiago de Compostela, 19 de abril de 2018 

 

Asdo.: Luis Bará Torres 

Olalla Rodil Fernández 

Noa Presas Bergantiños 

Montserrat Prado Cores 

Xosé Luis Rivas Cruz 

Deputadas e deputados do G.P. do BNG 

Ana Pontón Mondelo  

Portavoz do G.P. do BNG 
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Asinado dixitalmente por: 

 

Xosé Luis Bará Torres na data 19/04/2018 10:33:39 

 

María Montserrat Prado Cores na data 19/04/2018 10:33:45 

 

Ana Pontón Mondelo na data 19/04/2018 10:33:46 

 

Xose Luis Rivas Cruz na data 19/04/2018 10:33:48 

 

Olalla Rodil Fernández na data 19/04/2018 10:33:49 

 

Noa Presas Bergantiños na data 19/04/2018 10:33:51 
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Á MESA DO PARLAMENTO 

 

O Grupo Parlamentario de En Marea, a iniciativa do seu deputado Davide 

Rodríguez Estévez e a súa deputada Paula Quinteiro Araujo, ao abeiro do 

disposto no artigo 160 do Regulamento da Cámara, presenta a seguinte 

Proposición non de lei para o seu debate en Pleno, sobre as melloras que se 

deben de acometer nas condicións das traballadoras e traballadores da empresa 

pública SEAGA. 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 

 

SEAGA é unha empresa pública creada pola Xunta de Galiza no ano 2006 para a 

realización, como medio propio da Administración galega, e ao seu servizo, de 

todo tipo de actuacións, obras, traballos e prestacións de servizos en materias 

forestais, especialmente as relacionadas coa prevención e loita contra os 

incendios forestais en particular e, en xeral, intervencións de carácter urxente 

relacionadas cos lumes forestais. 

 

No dispositivo de prevención e extinción de incendios forestais conviven 

diversos actores, pero á hora do ataque directo na primeira liña de lume atópase o 

persoal que dirixe as tarefas (axentes e técnicos fundamentalmente) e o persoal 

que se enfronta ás lapas: brigadas contratadas directamente pola Consellería de 

Medio Rural e brigadas contratadas a través da empresa pública SEAGA. 

 

Non existe diferenza ningunha entre estes dous tipos de traballadores e 

traballadoras á hora da extinción dos lumes forestais, están baixo o mesmo 

mando e actúan conxuntamente. 
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Pero si existen varias diferenzas previas posteriores: 

 

- O persoal contratado directamente pola Consellería está incluído no V 

Convenio Colectivo do Persoal Laboral da Xunta de Galicia. 

- O persoal contratado a través de SEAGA non ten convenio nin se lle aplica o V 

Convenio. Aplícaselle o Estatuto dos Traballadores excepto, curiosamente cando 

se trata de reducir o salario pola aplicación dos recortes salariais aos empregados 

públicos. 

- Os salarios dos traballadores de SEAGA son inferiores aos do persoal 

contratado directamente. Non se lles recoñece o tempo traballado en SEAGA 

para acceder ás listas de contratación da Xunta de Galicia. 

- Os contratos de SEAGA limítanse todos a 3 meses de duración, cando entre o 

persoal contratado directamente pola Xunta hai un importante colectivo de fixos-

descontinuos de 9 meses. 

- Aos traballadores de SEAGA a empresa obrígaos, mediante un protocolo 

imposto que denunciaron ante a inspección de traballo, a realizar na mesma 

xornada tarefas de prevención e extinción, co risco que isto supón para a 

seguridade e a merma de efectividade na extinción dos lumes. Teñen constatadas 

xornadas laborais de 4 horas de traballo de prevención, máis 8 de extinción. 

 

En resumo, realizan as mesmas funcións que os seus compañeiros-as do Servizo 

de Prevención e Extinción de Incendios Forestais (SPDCIF), pero cobran menos, 

teñen menos dereitos, teñen contratos de menor duración, teñen que realizar 

tarefas de prevención e extinción na mesma xornada e ademais non se lles 

recoñece o tempo traballado. 

 

Desde os Comités de Empresa e a título individual, os traballadores-as 

denunciaron e gañaron sentenzas que lles recoñecen dereitos do V Convenio 

único do Persoal Laboral da Xunta de Galicia, están agardando resolución da 
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Inspección de Traballo polo protocolo que lles obriga a duplicar tarefas e están 

demandando ante a direción de SEAGA e ante Función Pública que se lles 

aplique a disposición transitoria sexta da LOFAXGA, que di: 

 

“En relación co persoal regulado no título III desta lei cuxo réxime xurídico lle 

asigne retribucións inferiores ás establecidas no convenio colectivo do persoal 

da Xunta de Galicia para as correspondentes categorías procederase, nun prazo 

de dous anos desde a aprobación desta lei, a negociar coas organizacións 

sindicais presentes na Mesa Xeral de Empregados Públicos a aplicación do 

convenio colectivo do persoal laboral da Xunta de Galicia”.  

 

Esta lei é a 16 / 2010 de 17 de decembro, co cal van case 5 anos desde a súa 

aprobación. 

 

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 de Galicia insta a Xunta de Galicia a: 

 

1) Aplicar o V Convenio Único do Persoal Laboral da Xunta de Galicia ao 

persoal de SEAGA. 

 

2) Ampliar os contratos a 9 meses, o mesmo que os das compañeiras-os 

contratados directamente pola Consellería. 

 

3) Eliminar  o protocolo que obriga a realizar tarefas de prevención e extinción 

durante os meses de alto risco de incendios forestais. 
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4) Recoñecer o tempo traballado en SEAGA á hora de acceder ás listas de 

contratación da Xunta de Galicia. 

 

 

Santiago de Compostela, 19 de abril de 2018. 

 

Asdo.: Davide Rodríguez Estévez 

Paula Quinteiro Araújo 

Deputado e deputada do G.P. de En Marea. 

Luís Villares Naveira 

Voceiro do G.P. de En Marea. 

 

 

 

 
Asinado dixitalmente por: 

 
David Rodríguez Estévez na data 19/04/2018 10:59:16 

 
Paula Quinteiro Araújo na data 19/04/2018 10:59:25 

 
Luis Villares Naveira na data 19/04/2018 10:59:32 
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Á Mesa do Parlamento 

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

das deputadas e deputados Montserrat Prado Cores, Luis Bará Torres, 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, relativa á devolución das indemnizacións por parte 

dos ex-directivos das caixas. 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Proposicións non de lei A finais do 2016, o Tribunal Supremo confirmou a pena 

de dous anos de prisión imposta a varios ex-directivos de Novacaixagalicia polas 

escandalosas indemnizacións de prexubilación que se autoadxudicaron, ao tempo que 

reprocharon á Audiencia Nacional que as condenas deberon ser moito maiores.  

A sentenza ditada polo Tribunal Supremo o 9 de abril deste ano, e que responde 

aos recursos dos acusados, reduce as indemnizacións que lles atribuíu inicialmente a 

Audiencia Nacional en 2016, cando os declarou responsábeis civís solidarios en relación 

co delito de apropiación indebida por xestión desleal, ao estimar parcialmente os 

recursos presentados por Pego, Gorriarán e Óscar Rodríguez Estrada. Así, os dous 

primeiros deben asumir a súa responsabilidade civil directa, e o terceiro queda 

exonerado de toda responsabilidade civil. Esta sentenza non é recorríbel. 

Deste xeito, o Tribunal Supremo condena de xeito definitivo a José Luis Pego e 

a Gregorio Gorriarán a devolver 6.476.237 euros e 3.969.349 euros respectivamente, xa 

que logo, suman un total de 10.445.586 euros, resultante das indemnizacións que se 
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autoadxudicaron no período no cal a entidade bancaria estaba a recibir multimillonarias 

axudas públicas do Fondo de Reestruturación Ordenada Bancaria (FROB) para tentar 

evitar a súa quebra. 

Cómpre recordar que o FROB inxectou máis de 9.000 millóns no proceso de 

fusión e bancarización das antigas caixas, dando lugar a Novagalicia Banco, e neste 

sentido a sentenza sinala que “os acusados, a través dos novos contratos e sabendo que 

ían ser cesados nos seus postos en canto fose constituído o novo banco, lograron que, 

mediante engano, se lles aprobasen uns contratos de prexubilación” a repartir entre catro 

ex-directivos. A sentenza recalca que ese diñeiro, que foi cobrado en 2011, prodúcese 

nun momento no cal o FROB xa levaba tres anos inxectando diñeiro de todas e todos os 

contribuíntes para rescatar as caixas. 

A sentenza conclúe que este diñeiro ten que ser ingresado “á entidade sucesora 

nos dereitos e obrigas de Novacaixagalicia” e remite á execución da sentenza a 

posibilidade de que o diñeiro vaia ao FROB, que será o que finalmente se produza, 

segundo aclaran fontes de Abanca. 

Esta fraude sucedeu ao tempo que en Galiza vivíamos unha intensa crise que 

provocou que as galegas e galegos sufrisen enormes dificultades para saír adiante, feito 

que foi agravado pola política de austeridade e recortes do Partido Popular. Na 

actualidade esta situación aínda queda lonxe de superarse completamente, tal e  como 

amosa o feito de que o 39,25% da poboación galega ten dificultades para chegar a fin de 

mes (Enquisa Estrutural a fogares, 2016). 

Xa que logo, é preciso adoptar medidas extraordinarias para reverter esta 

situación e mellorar as condicións de vida das galegas e galegos, a comezar por garantir 

uns servizos e políticas sociais de calidade. É por elo que propoñemos que o diñeiro das 
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indemnizacións –xurdidas dentro dunha entidade galega de orixe semipúblico-, reverta 

directamente na mellora da calidade de vida das galegas e galegos, e para elo 

propoñemos que o diñeiro das indemnizacións sexa transferido á Xunta de Galiza co 

obxectivo de reforzar as políticas e servizos sociais. 

 

Por todo o exposto, o Grupo Parlamentar do BNG presenta a seguinte 

proposición non de lei para debate en Pleno: 

“O Parlamento insta á Xunta de Galiza a realizar as xestións oportunas para que 

o FROB transfira á Xunta o importe íntegro das indemnizacións que deben aboar os ex-

directivos das caixas, para o seu uso na mellora de servizos sociais básicos como a 

sanidade e a educación.” 

 

Santiago de Compostela, 19 de abril de 2018 

 

Asdo.: Noa Presas Bergantiños 

Montserrat Prado Cores 

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 
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Asinado dixitalmente por: 

 

Noa Presas Bergantiños na data 19/04/2018 10:58:50 

 

María Montserrat Prado Cores na data 19/04/2018 10:58:55 

 

Ana Pontón Mondelo na data 19/04/2018 10:58:57 

 

Xose Luis Rivas Cruz na data 19/04/2018 10:58:58 

 

Olalla Rodil Fernández na data 19/04/2018 10:59:00 

 

Xosé Luis Bará Torres na data 19/04/2018 10:59:01 
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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 Goberno do Estado vetou por dúas veces a tramitación polo Congreso da 

proposición de lei de transferencia da AP 9 aprobada por unanimidade polo Parlamento 

galego. A principal razón do veto á toma en consideración da citada lei, na súa segunda 

formulación, foi a aplicación do apartado sexto do artigo 134 da Constitución, co 

argumento de que “a aprobación da proposición de lei suporía un aumento dos créditos 

orzamentarios, polo que o goberno nos presta a súa conformidade para a súa 

tramitación”. 

Malia este informe do goberno, a realidade é que o veto á admisición a trámite 

foi unha decisión política da mesa do Congreso, cos votos do PP e Ciudadanos. E esta 

decisión adoptouse en contra do criterio da asesoría xurídica do Congreso a respecto da 

capacidade de veto do goberno ao amparo do citado artigo da Constitución. O informe 

da letrada xefa do Congreso baséase en dous argumentos irrebatíbeis: 

1º) A facultade de veto do goberno debe ter un uso “excepcional”, porque se non 

“impide que as cámaras exerzan a función lexislativa”: O artigo 134 da Constitución 

non concede ao goberno “un dereito de veto ilimitado que poida cercenar a iniciativa 
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lexislativa do Congreso”. Tal como o está a aplicar o goberno supón na práctica a non 

separación dos poderes executivo e lexislativo: "Se se aplica e admite esa aplicación, a 

potestade lexislativa queda nas mans do Goberno, o que supón a maior contradición cos 

poderes do Congreso e do Senado". 

2º) Os informes do goberno refírense a un incremento de créditos sen 

determinarr as partidas concretas dos orzamentos xerais do Estado que se verían 

afectadas, polo que se conclúe que non vale unha avaliación xenérica do impacto 

económico. 

2. O martes 17 de abril coñeceuse unha sentenza do Tribunal Constitucional que 

establece que o goberno non ten dereito ilimitado de veto á tramitación de proposicións 

de lei, e que ademais debe precisar as partidas orzamentarias concretas que se verían 

afectadas. Por outra parte, a sentenza determina que “o veto orzamentario non poderá 

exercerse por relación a orzamentos futuros, que aínda non foron elaborados polo 

Goberno nin sometidos polo tanto a aprobación". 

3. Do anteriomente sinalado deríavase o uso abusivo por parte do goberno das 

facultades ás que fai referencia o apartado sexto do artigo 134 da Constitución. Fica 

claro que na tramitación da proposición non de lei de transferencia da AP9 aprobada 

polo parlamento galego produciuse unha interferencia do poder executivo sobre o 

lexislativo, e que se trata dun veto político apoiado polo PP e Ciudadanos. 

4. O BNG ten presentado un recurso diante do TC contra o veto e a favor da 

tramitación polo Congreso da proposición de lei, mais tendo en conta a citada sentenza 

e o informe da asesoría xurídica do Congreso consideramos necesario reactivar a 

tramitación da lei de transferencia da AP 9. 
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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 de Galiza adopta como resolución remitir de novo ao Congreso a 

proposición de lei orgánica de transferencia da titularidade e das competencias da AP 9 

que foi aprobada por unanimidade polo Pleno, ao abeiro da sentenza do Tribunal 

Constitucional e do informe da asesoría xurídica do Congreso que poñen límites á 

capacidade de veto do goberno á admisión a trámite de leis con base no establecido no 

apartado sexto do artigo 134 da Constitución.” 

 

Santiago de Compostela, 19 de abril 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: 
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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 

O parque forestal de Castiñeiras, situado en terreos das comunidades de Montes 

de Vilaboa, Santa Cristina de Cobres e Xan Xulián de Marín, está a experimentar un 

grave deterioro e abandono ao longo dos últimos anos. 

Segundo denunciou a directiva da comunidade de montes de Vilaboa a Xunta de 

Galiza está a incumprir o convenio asinado no 2001, con 30 anos de vixencia, que obriga 

á administración autonómica a desenvolver un plan anual de actuación nas máis de 20 

hectáreas conveniadas. Esta situación foi comunicada pola comunidade de montes en 

repetidas ocasións, sen que haxa ningunha resposta por parte da consellaría de medio 

ambiente. 

O estado de deterioro do parque é evidente e vai cada vez a máis, o que está a 

causar tamén as queixas das persoas que se achegar ao lugar. As principais mostras de 

abandono son as seguintes: 

a) Falta de coidado e de tratamento do xardín botánico e das zonas arboradas. 

Non se fan podas, nin tratamentos silvícolas nin retirada de árbores danadas ou secas.  
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b) A lagoa artificial, o elemento máis emblemático do parque, está practicamente 

seca. Non se fixeron traballos de mantemento nin se repararon as fendas do muro. 

c) O valado de madeira que rodea a área do parque está deteriorado e en moitas 

zonas está derrubado no chan ou non existe. 

d) Unha senda de terra que se arranxou o ano pasado ten varios puntos en mal 

estado pola acción das chuvias e as escorrentías. 

e) O mobiliario está deteriorado e en mal estado. 

f) Os baños precisan mellorar o mantemento e limpeza 

g) As zonas dedicadas a mesas e asadoiros están en moitas partes invadidas pola 

maleza e case non se ven. 

h) Deficiente sinalización tanto nos accesos como no propio parque.  

Por outra parte, nos terreos do parque existe unha importante área arqueolóxica 

formada por un conxunto de mámoas que precisa tamén de mantemento, limpeza e 

promoción. 

Esta situación de deterioro, declive e abandono vaise ver acrecentada polo 

traslado ao concello de Cotobade do Centro de Recuperación de Aves que ata agora 

estaba ubicado no parque de Castiñeiras, en terreos do concello de Marín. 

O pasado 10 de febreiro do ano 2018, a Xunta informou a través dunha resposta 

parlamentaria ao BNG que levaba investido máis de 300.000 euros no parque e na súa 

contorna desde o ano 2009. Esta información contrasta cos datos de que dispoñen as 

comunidades de montes de Vilaboa, San Xulián y San Tomé. 
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Por todo isto, O Grupo Parlamentar do BNG presenta a seguinte proposición non 

de lei para debate en Pleno: 

“O Parlamento galego insta á Xunta a  

1. Cumprir os convenios asinados coas comunidades de montes de Vilaboa, San 

Xulián e San Tomé, que obriga ao Goberno galego a desenvolver un plan anual de 

actuación. 

2. Aprobar no ano 2018 un Plan plurianual de mellora e promoción dos valores 

ambientais, paisaxísticos, culturais, educativos e sociais do parque de Castiñeiras co 

obxecto de que recupere o bo estado que o converteu nun importante foco de atracción de 

visitantes no pasado. 

3. Este plan será elaborado coa participación das comunidades de montes e dos 

concellos de Marín e Vilaboa, e contará con partidas económicas detalladas por anos para 

as distintas liñas de actuación.” 

 

Santiago de Compostela, 19 de abril 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 
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Ana Pontón Mondelo  

Portavoz do G.P. do BNG 

 

 

 

Asinado dixitalmente por: 

 

Xosé Luis Bará Torres na data 19/04/2018 11:30:10 

 

María Montserrat Prado Cores na data 19/04/2018 11:30:16 

 

Ana Pontón Mondelo na data 19/04/2018 11:30:17 

 

Xose Luis Rivas Cruz na data 19/04/2018 11:30:19 

 

Olalla Rodil Fernández na data 19/04/2018 11:30:20 

 

Noa Presas Bergantiños na data 19/04/2018 11:30:22 
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Á MESA DO PARLAMENTO 

O Grupo Parlamentar de En Marea, por iniciativa dos seus deputados Davide 

Rodríguez Estévez, Antón Sánchez García e Marcos Cal Ogando, ao abeiro 

do disposto no artigo 160 do Regulamento da Cámara, presenta a seguinte 

Proposición non de lei para o seu debate en Pleno, sobre a situación na que se 

atopan as e os axentes forestais e medioambientais de Galiza. 

Exposición de motivos 

A Xunta de Galicia, leva dende o ano 2017 coas negociacións paradas cos e cas 

axentes forestais e medioambientais. 

Os representantes legais destes e destas traballadoras asinaron coa 

Administración Pública galega o “Acordo sobre condicións de traballo da escala 

de Axentes Forestais” o 24 de xuño do 2004, sobre o réxime de prestación de 

servizos, horarios, vacacións, licenzas e permisos e compensacións económicas 

da escala de Axentes Forestais de Galicia e que foi publicado no Diario Oficial 

de Galicia o 31 de marzo de 2005. Este acordo leva caducado máis de catro anos. 

As traballadoras e traballadores, así como as organizacións sindicais, solicitaron 

en varias ocasións á Xunta de Galicia que se renovara o dito acordo, estás 

negociacións que se iniciaron tras a vaga de lumes de 2017, e quedaron 

suspendidas de xeito unilateral por orde da Dirección Xeral de Función Pública 

en decembro do citado ano. 

A Xunta incumpre os acordos cos Axentes Forestais e Medioambientais que 

actualmente ten unha situación precaria. Son varios os incumprimentos de 

acordos asinados cos axentes medioambientais e, entre eles, o primeiro que 

incumpren e o da redacción dun novo regulamento de funcións da escala, asinado 

o 15 de setembro de 2016, onde as Consellerías de Facenda, Medio Ambiente e 
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Ordenación do Territorio e a Consellería de Medio Rural se comprometían a no 

ano 2016 redactar un novo regulamento. 

Outro acordo que se está a incumprir é o que trata sobre a formación da nova 

escala de axentes onde a Consellería de Cultura Educación e Ordenación 

Universitaria asinaba con Medio Ambiente e Medio Rural un convenio onde se 

comprometía a iniciar a formación no curso académico 2017-2018.  

Nun comunicado recente dos representantes sindicais, as traballadoras e 

traballadores do servizo están a valorar ir á folga indefinida na vindeira campaña 

de incendios, posto que ven como se acerca unha nova campaña de alto risco sen 

obter resposta dunha reunión para a negociación dunhas condicións de traballo 

dignas cun novo acordo onde se regule o réxime de prestación de servizos e 

horarios deste persoal que se adapte ás novas condicións climatolóxicas actuais e 

que sexa operativo para atallar os lumes de nova xeración. 

De facerse efectiva esta folga, a Xunta de Galicia quedará sen directores de 

extinción, figura clave nun lume e que só eles poden levar a cabo. 

Por todo o exposto anteriormente, o Grupo Parlamentar de En Marea presenta a 

seguinte Proposición non de lei: 

O Parlamento de Galicia insta a Xunta de Galicia a reunirse de forma urxente cos 

e cas representantes dos e das axentes forestais e medioambientais para retomar 

así as negociacións e cumprir os acordos que hoxe a Xunta de Galicia non está a 

levar a cabo. 

Santiago de Compostela a 16 de abril de 2018. 

 

   Asdo.: David Rodríguez Estévez 

    Antón Sánchez García 
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    Marcos Cal Ogando 

    Deputados e Voceiro s. do G.P. de En Marea. 

 

 

Asinado dixitalmente por: 

 

David Rodríguez Estévez na data 19/04/2018 11:49:02 
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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 

O pasado xoves 22 de marzo, nunha resposta en comisión a preguntas do PP, 

a Directora Xeral de Calidade Ambiental e Cambio Climático da Xunta de Galiza 

afirmou que o concello de Pontevedra non contaba con autorización para a 

instalación de composteiros comunitarios. Segundo a Directora Xeral era necesario 

contar coa citada autorización xa que se trata dunha actividade de xestión de 

residuos. 

Como trasfondo deste debate sobre os centros de compostaxe comunitaria 

está o modelo de xestión dos residuos sólidos urbanos e as previsións de 

cumprimento das obrigas establecidas na Directiva Europea de Residuos, no Plan 

Estatal Marco de Xetión de Residuos (PEMAR 2016-2022) e no Plan de Xestión de 

Residuos Sólidos Urbanos de Galiza 2010-2020, que foi sometido a diversas 

revisións e actualización, a última de decembro de 2016. 
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No tocante á xestión e tratamento dos residuos sólidos urbanos, a Xunta de 

Galiza apostou por un sistema centralizado, costoso e ineficiente, que ten elevados 

custos económicos, sociais e ambientais, e que incumpre a normativa estatal e 

europea sobre esta materia, pola imposibilidade de cumprir o obxectivo de reciclaxe 

do 50% dos residuos antes de 2020. 

O BNG considera necesario promover e potenciar o tratamento in situ ou no 

ámbito máis próximo dos residuos sólidos ubanos, nomeadamente no caso dos 

biorresiduos. A deputación de Pontevedra puxo en marcha um programa pioneiro 

denominado Revitaliza, que ten como obxectivo implantar a compostaxe como 

sistema de tratamento dos residuos urbanos biodegradábeis.  

O propio plan de xestión de residuos sólidos urbanos 2011-2020 da Xunta de 

Galicia contempla, na actualización de 2016, a necesidade de 12 plantas de 

compostaxe así como outras fórmulas como a compostaxe in situ (domicialiaria e 

comunitaria). 

 

Por todo isto, o Grupo Parlamentar do BNG presenta a seguinte proposición 

non de lei para debate en Pleno: 

“O Parlamento galego insta á Xunta de Galiza a 

1. Establecer a compostaxe (domiciliaria, comunitaria e en planta) como 

sistema universal de tratamento da fracción orgánica dos urbanos no horizonte do 

primeiro trimestre do ano 2019, coa finalidade de  cumprir o obxectivo de reciclaxe 
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do 50% dos residuos antes de 2020. Con este obxecto aprobaranse as modificacións 

legais e normativas oportunas. 

2. Abrir un proceso de diálogo coa Deputación de Pontevedra para estudar a 

posibilidade de colaborar no desenvolvemento do plan Revitaliza e amplialo ao resto 

do territorio galego.” 

 

Santiago de Compostela, 19 de abril 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 19/04/2018 12:46:03 
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María Montserrat Prado Cores na data 19/04/2018 12:46:08 

 

Ana Pontón Mondelo na data 19/04/2018 12:46:10 

 

Xose Luis Rivas Cruz na data 19/04/2018 12:46:11 

 

Olalla Rodil Fernández na data 19/04/2018 12:46:13 

 

Noa Presas Bergantiños na data 19/04/2018 12:46:14 
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Á Mesa do Parlamento 

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

das deputadas e deputados Montserrat Prado Cores, Luis Bará Torres, 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, relativa á recuperación dos acordos de mellora de 

condicións de traballo e salariais do persoal do Sergas. 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

O sangrado do sistema sanitario público de Galiza é unha constante, é a folla de 

ruta do PP á fronte do Goberno galego. 

Dentro deste sangrado os profesionais son dos principais damnificados por unha 

política de persoal que maltrata ao persoal fixo e que maltrata ao persoal contratado. 

É precisa a reposición de todos os dereitos laborais, económicos e sociais que 

durante estes anos lle foron eliminados aos traballadores e traballadoras do sistema 

sanitario público de Galiza. 

No ano 2010 o Goberno galego suspendeu os acordos retributivos asinados na 

mesa sectorial do Sergas, acordos retributivos 2008/12, que recollía incrementos 

salariais no complemento específico , polo que se retribúen as condicións específicas do 

posto de traballo atendendo á súa dificultade, responsabilidade, coñecemento, 

penosidade... percibe por este concepto unha cantidade inferior ao resto de persoal da 

Administración Autonómica. Atención continuada, retribúe a penosidade da prestación 

de servizo: nocturnidade, domingos , días feriados e gardas, a retribución do persoal do 
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Sergas por estes conceptos está a cola do resto de servizos de saúde. Acordo de Carreira 

profesional, suspendida desde o ano 2010. Acordo de equiparación salarial persoal de 

PACs, atención continuada. 

É evidente que coa recuperación de dereitos que están a recuperar, de xeito 

parcial, que afectan ao conxunto das empregadas/os públicos, non queda saldada a 

débeda que a Xunta do PP ten c@s traballadores/as da sanidade. 

Coa escusa da crise a Consellaría de Sanidade, dun xeito unilateral, deixou en 

suspenso a aplicación dos acordos asinados aos que se chegara en canto a melloras 

retributivas e nas condicións de traballo. 

 

Polas razóns expostas, o Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego, 

presenta a seguinte proposición non de lei para debate en Pleno: 

“O Parlamento de Galiza insta ao Goberno galego a que de inmediato, se inicie 

na Mesa Sectorial do Sergas a negociación da recuperación dos acordos de mellora de 

condicións de traballo e salariais, conxelados desde o ano 2010.” 

 

Santiago de Compostela, 19 de abril de 2018 

 

Asdo.: Montserrat Prado Cores 

Noa Presas Bergantiños 

Olalla Rodil Fernández 

Xosé Luis Rivas Cruz 

Luis Bará Torres 
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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 19/04/2018 13:01:27 

 

Ana Pontón Mondelo na data 19/04/2018 13:01:32 

 

Xose Luis Rivas Cruz na data 19/04/2018 13:01:33 

 

Olalla Rodil Fernández na data 19/04/2018 13:01:35 

 

Noa Presas Bergantiños na data 19/04/2018 13:01:37 

 

Xosé Luis Bará Torres na data 19/04/2018 13:01:38 
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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 súa deputada, 

María Dolores Toja Suárez e do seu deputado, Julio Torrado Quintela, 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 23 de marzo de 2017, hai máis dun ano, aprobouse no Parlamento de Galicia a 

seguinte iniciativa promovida polo Grupo Parlamentario Socialista: “O 

Parlamento de Galicia insta o Goberno galego para que se dirixa o Goberno 

central e lle esixa que de forma inmediata ratifique o Convenio 188 da OIT” 

(Organización Internacional do Traballo). A día de hoxe, o Goberno do Estado 

aínda non ratificou o dito convenio, todo iso a pesar de que o pasado 17 de 

novembro entrou en vigor, o convenio da OIT  e a directiva da Unión Europea, 

(UE) sobre o traballo na pesca o que resulta vergonzoso e demostra o escaso 

interese do noso país por regular o sector da pesca.  

 

 

O convenio 188 da Organización Internacional do Traballo aprobouse co obxecto 

de que as persoas que traballan nos barcos de pesca teñan condicións decentes de 

emprego, traballo e vida a bordo. Este sector caracterizado por ter condicións 

moi duras e perigosas de traballo, así como pola coexistencia de pequenas 

empresas familiares dedicadas á pesca artesanal xunto con empresas dedicadas á 

pesca industrial. O convenio responde aos desafíos que implica a globalización 

con disparidade de condicións de vida e traballo a bordo dos buques, así como a 

aplicación de normas de seguridade e control. 

 

 

Tamén busca un desenvolvemento sostible do medio mariño tendo en conta a 

harmonización social, preservación da seguridade e do medio ambiente mundial. 

 

 

Por iso o Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia presenta a seguinte 

proposición non de lei: 

 

 

O Parlamento de Galicia insta o Goberno galego para que se dirixa o Goberno 

central e lle esixa que de forma inmediata ratifique o Convenio 188 da OIT. 
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Pazo do Parlamento, 18 de abril de 2018 

 

 

 
 

 

 

Asinado dixitalmente por: 
 

María Dolores Toja Suárez na data 19/04/2018 16:30:11 
 

Julio Torrado Quintela na data 19/04/2018 16:30:28 
 

Xoaquín María Fernández Leiceaga na data 19/04/2018 16:30:36 
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    Á Mesa do Parlamento 

O Grupo Parlamentar de En Marea, por iniciativa da súa deputada Paula 

Quinteiro Araujo e do seu deputado Davide Rodríguez Estévez, ao abeiro do 

Regulamento da Cámara, presenta a seguinte Proposición non de lei para o seu 

debate en Pleno. 

 

Exposición de motivos 

O Servizo de Prevención e Extinción de Incendios Forestais da Xunta de Galiza 

ten consideración de servizo de emerxencias por dúas vías. A primeira delas vén 

reflexada no acordo de condicións especiais do Persoal do Servizo de Prevención 

e Defensa contra incendios Forestais  (SPDCIF) da Xunta de Galicia incluído no 

V Convenio Colectivo Único para o Persoal laboral da Xunta de Galiza, vixente 

a día de hoxe, onde se indica que o SPDCIF terá consideración de servizo 

Preventivo, ademais de Emerxencias. 

A segunda vía vén derivada da publicación da nova Lei de Protección Civil do 

estado (Lei 17/2015, do 9 de xullo, do Sistema Nacional de Protección Civil), 

que dispón o seguinte: 

Artigo 17. Os servizos de intervención e asistencia en emerxencias de protección 

civil. 

1. Terán a consideración de servizos públicos de intervención e asistencia en 

emerxencias de protección civil os Servizos Técnicos de Protección Civil e 

Emerxencias de todas as Administracións Públicas, os Servizos de Prevención, 

Extinción de Incendios e Salvamento, e de Prevención e Extinción de Incendios 

Forestais, as Forzas e Corpos de Seguridade, os Servizos de Atención Sanitaria 

de Emerxencia, as Forzas Armadas e, especificamente, a Unidade Militar de 

Emerxencias, os órganos competentes de coordinación de emerxencias das 
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Comunidades Autónomas, os Técnicos Forestais e os Axentes Ambientais, os 

Servizos de Rescate, os equipos multidisciplinares de identificación de vítimas, 

as persoas de contacto coas vítimas e os seus familiares, e todos aqueles que 

dependendo das Administracións Públicas teñan este fin. 

2. Os órganos competentes de coordinación de emerxencias das Comunidades 

Autónomas, ademais da atención de emerxencias que non teñan afectación 

colectiva pero que requiran a actuación de servizos operativos diversos, poderán 

actuar nas emerxencias de protección civil como Centro de Coordinación 

Operativa, segundo se estableza nos correspondentes plans. 

3. Cando sexan requiridas organizacións de voluntarios e entidades 

colaboradoras, a súa mobilización e actuacións estarán subordinadas ás dos 

servizos públicos 

4. Na Norma Básica de Protección Civil regularanse as bases para a mellora da 

coordinación e eficiencia das actuacións dos servizos regulados neste artigo." 

Polo exposto anteriormente, entendemos que legalmente o SPDCIF pertence ao 

Sistema de Emerxencias de Protección Civil. 

Por outra banda, os artigos 31 e 32 dispoñen o seguinte: 

Artigo 31. A formación dos recursos humanos. 

1. Os poderes públicos promoverán a formación e o desenvolvemento da 

competencia técnica do persoal do Sistema Nacional de Protección Civil. 

2. A formación en protección civil terá o recoñecemento oficial do sistema 

educativo e da formación profesional para o emprego, no marco do Sistema 

Nacional de Cualificacións e Formación Profesional, nos termos establecidos 

polo Goberno, a proposta dos Ministerios competentes. 
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Artigo 32. A Escola Nacional de Protección Civil. 

1. A Escola Nacional de Protección Civil, como instrumento vertebrador da 

formación especializada e de mandos de alto nivel, desenvolve as seguintes 

actividades: 

a) Formar e adestrar ao persoal dos servizos de protección civil da 

Administración Xeral do Estado e doutras institucións públicas e privadas, 

mediante os correspondentes convenios, no seu caso, así como a persoas doutros 

colectivos que sexan de interese para o Sistema Nacional de Protección Civil. 

Poderá acordar con outras administracións, mediante os correspondentes 

convenios, a formación e adestramento do persoal ao servizo das devanditas 

administracións. b) Desenvolver accións de I+D+i en materia de formación de 

protección civil.  

c) Colaborar cos centros de formación de protección civil das outras 

Administracións Públicas. 

 d) Colaborar nas actividades de formación que se prevexan no marco do 

Mecanismo de Protección Civil da Unión ou doutras iniciativas europeas para 

favorecer a  interoperabilidade dos equipos e servizos. Igualmente poderá levar a 

cabo actividades de formación a favor doutros Estados ou de institucións 

estranxeiras ou internacionais. 

e) A Escola Nacional de Protección Civil, previa autorización dos Ministerios de 

Educación, Cultura e Deporte e de Emprego e Seguridade Social, 

respectivamente, poderá impartir as accións conducentes á obtención dos títulos 

oficiais de formación profesional e certificados de profesionalidade relacionados 

coa protección civil. 

2. As funcións encomendadas á Escola Nacional de Protección Civil encádranse 

na Dirección Xeral de Protección Civil e Emerxencias. 
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Ademais, a propia Lei 31/1995, do 8 de novembro, de Prevención de Riscos 

Laborais, actualizada polo RD 5/2000, do 4 de agosto, e reformada pola Lei 

54/2003, de 12 de decembro, dispón: 

Artigo 14. Dereito á protección fronte aos riscos laborais. 

2. En cumprimento do deber de protección, o empresario deberá garantir a 

seguridade e a saúde dos traballadores ao seu servizo en todos os aspectos 

relacionados co traballo. A estes efectos, no marco das súas responsabilidades, o 

empresario realizará a prevención dos riscos laborais mediante a integración da 

actividade preventiva na empresa e a adopción de cantas medidas sexan 

necesarias para a protección da seguridade e a saúde dos traballadores, coas 

especialidades que se recollen nos artigos seguintes en materia de plan de 

prevención de riscos laborais, avaliación de riscos, información, consulta e 

participación e formación dos traballadores, actuación en casos de emerxencia e 

de risco grave e inminente, vixilancia da saúde, e mediante a constitución dunha 

organización e dos medios necesarios nos termos establecidos no capítulo IV 

desta lei. 

O empresario desenvolverá unha acción permanente de seguimento da actividade 

preventiva co fin de perfeccionar de maneira continua as actividades de 

identificación, avaliación e control dos riscos que non se puideron evitar e os 

niveis de protección existentes e dispoñerá o necesario para a adaptación das 

medidas de prevención sinaladas no parágrafo anterior ás modificacións que 

poidan experimentar as circunstancias que incidan na realización do traballo. 

A administración debe aplicar a formación adecuada aos traballadores/as logo da 

modificación das súas funcións debido a aplicación da nova lei de Protección 

Civil. 

O SPDCIF pertence a familia profesional Seguridade e Medio Ambiente onde lle 

corresponden unhas competencias relacionadas tanto coa seguridade da cidadanía 
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como dos seus bens, onde se especifican os módulos formativos -compostos por 

unidades formativas - correspondentes á profesión desempeñada. 

A descrición destes módulos formativos está reflectida no RD 624/2013, do 2 de 

agosto, polo que se establecen oito certificados de profesionalidade da familia 

profesional seguridade e medio ambiente que se inclúen no repertorio nacional de 

certificados de profesionalidade e se actualizan os certificados de 

profesionalidade establecidos como anexo I do Real Decreto 1377/2009, do 28 

de agosto, e como anexos I e II do Real Decreto 1536/2011, de 31 de outubro. 

De cara a unha mellor protección á cidadanía e aos seus bens, entendemos que a 

Xunta de Galiza debe dar a formación especifica ao persoal do SPDCIF descrita 

no RD 624/2013, do 2 de agosto, e  elaborar protocolos para a actuación axeitada 

nos lumes interface (lumes urbanos-forestais) o que garantiría unha mellor 

eficacia e seguridade tanto do SPDCIF como da cidadanía, tal como recomenda 

no seu preámbulo a Lei Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de protección da 

seguridade cidadá. 

A relación dos módulos formativos coa relación de unidades formativas inxeridas 

nestes son as seguintes: 

- MF1964_2: labores de vixilancia e detección de incendios forestais, 

mantementos de infraestruturas e información a poboación. (90 horas mínimas) 

- MF1965_2: Extinción de incendios forestais  (150 horas) 

(150 horas) - MF1966_2: Continxencias no medio natural e rural. (100 horas)  

- MF0272_2: Primeiros auxilios. (40 horas) 

Os módulos desagregados son os seguintes: 

- MF1964 2: Labores de  vixilancia e detección de incendios forestais, 

mantemento de infraestruturas asociadas e información á poboación (110 horas). 
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- UF2360 (Transversal): Topografía e Comunicacións. Coñecementos básicos 

(30 horas). 

- UF2361: Operacións básicas de vixilancia e detección de incendios forestais. 

Revisión e Mantemento de infraestruturas de prevención e instalacións de 

extinción e divulgación á poboación de medidas preventivas (50 horas). 

- UF2362 (Transversal): Actuacións para o control de conatos en ataque inicial 

(30 horas). 

- MF1965 2: Extinción de incendios forestais (150 horas). 

- UF2362 (Transversal): Actuacións para o control de conatos en ataque inicial 

(30 horas). 

- UF2363: Actuacións para o control de incendios en ataque ampliado. Incendios 

forestais de comportamento extremo (70 horas). 

- UF2364: Actuacións para o control de incendios con apoio de medios aéreos e 

emprego de lume técnico (50 horas). 

- MF1966 2: Continxencias no medio natural e rural (100 horas). 

- UF2365 (Transversal): Intervención en continxencias causadas por accidentes 

de tráfico, accidentes de mercadorías perigosas e incendios en edificacións no 

medio rural e natural (50 horas). 

- UF2349 (Transversal): Actuación en sucesos por fenómenos naturais: 

vendavais, inundacións e riadas, afundimentos por efecto de terremoto ou 

corrementos de terreo e outros (50 horas). 

- MF0272 2 (Transversal): Primeiros auxilios (40 horas). 
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- MP0491: Módulo de prácticas profesionais non laborais de operacións de 

vixilancia e extinción de incendio3 forestais e apoio a continxencias no medio 

natural e rural (80 horas). 

Estes módulos e unidades formativas son correspondentes e correlativos coas 

unidades de competencia asignadas á cualificación profesional: "operacións de 

vixilancia e extinción e apoio a continxencias do medio natural e rural". 

 

Ás categorías do SPDCIF -Servizo público de defensa contra incendios forestais 

da Xunta de Galicia- con responsabilidades directas nas tarefas de prevención e 

extinción, recoñecéuselles a categoría profesional de Bombeiro forestal. 

Unha vez recoñecida esta categoría profesional, e encadrados na familia de 

seguridade e medio ambiente, a formación inherente ao marcado pola propia lei 

debe chegar de inmediato para non incumprir o curricularmente establecido polos 

decretos correspondentes. 

Esta formación é imprescindible diante das necesidades, tanto no eido do nivel 

técnico coa afronta que supoñen o novo tipo de lumes, como para rematar o 

proceso legalmente establecido pola lei na formación correspondente a nova 

categoría profesional. 

A Xunta de Galiza conta coa Academia Galega de Seguridade Pública (AGASP), 

centro especializado neste tipo de formación para os servizos públicos de 

emerxencias, polo que entendemos que a proposta encaixa perfectamente dentro 

da infraestrutura pública de formación. 

Por todo o anterior exposto, preséntase a seguinte Proposición non de lei:  

O Parlamento de Galicia insta  á Xunta de Galiza a: 
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1. Incluír no programa da Academia Galega de Seguridade Pública - ou centro 

público que a administración considere- a formación necesaria e obrigatoria para 

todas e todos os bombeiros forestais que desempeñan as funcións en Galiza. 

2. Que se forme a estas  traballadoras e traballadores nos módulos seguintes: 

- MF1964_2: Labores de vixilancia e detección de incendios forestais, 

mantementos de infraestruturas e información a poboación (110 horas). 

- MF1965_2: Extinción de incendios forestais (150 horas). 

- MF1966_2: Continxencias no medio natural e rural (100 horas). 

- MF0272_2: Primeiros auxilios (40 horas). 

-MP0491_: Módulos de prácticas profesionais non laborais de operacións de 

vixilancia e extinción de incendios forestais e apoio a continxencias no medio 

natural e rural (80 horas) 

Santiago de Compostela, 19 de abril de 2018. 

Asdo.: Paula Quinteiro Araújo,  Asdo.: Luís Villares Naveira 

 Davide Rodríguez Estévez,  Voceiro do G.P. de En Marea. 

 Deputada e deputado do G.P. de En Marea. 

 

 

Asinado dixitalmente por: 

 

Paula Quinteiro Araújo na data 19/04/2018 17:29:06 

 

David Rodríguez Estévez na data 19/04/2018 17:29:16 
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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, Montserrat Prado Cores, Luis 

Bará Torres, 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, relativa aos suplementos 

territoriais. 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

A posibilidade de introducir suplementos territoriais na tarifa eléctrica xa 

figuraba na Lei do Sector Eléctrico do ano 1997 e na vixente de 2013. Porén, foi a 

aprobación do Real Decreto-lei 20/2012, de 13 de xullo, de medidas para garantir a 

estabilidade orzamentaria e de fomento da competitividade o que converteu o que a Lei 

recolle como posibilidade en obrigatorio para o 2013, xa que establecía que “no caso de 

que as actividades ou instalacións destinadas ao subministro eléctrico fosen gravadas, 

directa ou indirectamente, con tributos propios das Comunidades Autónomas ou 

recargos sobre tributos estatais, á peaxe de acceso incluiráselle un suplemento territorial 

que cubrirá a totalidade do sobrecuste provocado por ese tributo ou recargo e que deberá 

ser abonado polos consumidores situados no ámbito territorial da respectiva 

Comunidade Autónoma”.  

En base a este Real Decreto, o Tribunal Supremo, en distintas sentenzas, 

declarou a nulidade do artigo 9.1  da Orde IET/221/2013, de 14 de febreiro, e do artigo 

1 e o anexo I da Orde IET/1491/2013, de 1 de agosto, na medida en que non incluían 

entre os custos que han de sufragar as peaxes de acceso para o ano 2013 os suplementos 
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territoriais aos que se refería o apartado cuarto do artigo 17 da Lei 54/1997, de 27 de 

novembro, do Sector Eléctrico, segundo a redacción dada polo artigo 38 do citado Real 

Decreto-lei 20/2012, debendo o Ministro de Enerxía, Turismo e Axenda Dixital 

proceder á súa inclusión nos termos que establece a Disposición adicional decimoquinta 

do citado Real Decreto-lei 20/2012, de 13 de xullo. 

Deste xeito, en execución destas sentenzas, primeiramente aprobouse a Orde 

ETU/35/2017, de 23 de xaneiro do 2017, pola que se establecen os suplementos 

territoriais nas Comunidades Autónomas de Cataluña, A Rioxa, Castela-A Mancha e 

Comunitat Valenciana, correspondentes ao ano 2013, e recentemente, o 30 de xaneiro 

do actual 2018 publicouse no BOE a “Orde ETU/66/2018, de 26 de xaneiro, pola que se 

fixan os tributos e recargos considerados a efectos dos suplementos territoriais e 

desenvólvese o mecanismo para obter a información necesaria para a fixación dos 

suplementos territoriais en relación coas peaxes de acceso de enerxía eléctrica 

correspondentes ao exercicio 2013”. 

No Anexo I establécese que  para os suplementos territoriais terase en conta, 

para o caso galego, o  Canon de saneamento, o Imposto sobre contaminación 

atmosférica, o Imposto sobre o dano medioambiental causado por determinados usos e 

aproveitamentos da auga embalsada e o Canon eólico. 

Os suplementos territoriais teñen a implicación de que o pago por parte das 

persoas consumidoras dunha Comunidade Autónoma dos impostos específicos que 

paguen as empresas eléctricas de carácter autonómico. Isto supón que no caso de 

Galiza, por ter impostos propios ás instalacións de produción eléctrica, a súa cidadanía 

acabe pagando a luz máis cara que outras CCAA que apenas producen electricidade, o 

cal é evidentemente inxusto. Ben ao contrario, dende o BNG cremos necesario que non 

se regule unha tarifa única para o Estado, sería máis equitativo que se fixase un prezo 

asociado polo uso da enerxía en relación coa situación de territorio excedentario ou 
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deficitario, así repercutiría positivamente na economía dos territorios que realmente 

producen enerxía eléctrica e con iso obter beneficios directos en compensación das 

externalidades negativas que produce a xeración eléctrica. 

O desenvolvemento de suplementos territoriais supoñen tamén unha invasión 

directa das competencias de Galiza, ao boicotear a lexítima implantación de tributación 

medioambiental, xa que ao trasladar totalmente na práctica a carga impositiva aos 

consumidores e consumidoras de electricidade, desvirtúanse completamente as 

finalidades de desincentivar prácticas negativas para o medio ambiente, e tamén no 

canto de dirixir esa imposición ambiental adicional ás empresas que realmente apostan 

polas actividades máis contaminantes, en cumprimento do principio de “quen contamina 

paga”, ao final repercútese aos consumidores finais que mesmo teñen limitada a 

posibilidade de decidir que tipo de enerxía consumen. 

 

Por todo o exposto, e diante da información aparecida na prensa de que o 

Tribunal Supremo vén de emitir un auto de execución referido traballa xa nunha orde ao 

respecto e está a dialogar coas comunidades afectadas, o Grupo Parlamentar do Bloque 

Nacionalista Galego presenta a seguinte proposición non de lei para debate en Pleno: 

“O Parlamento insta á Xunta de Galiza a: 

1- Empregar os mecanismos legais procedentes para impugnar o referido auto de 

execución da Orde ETU/66/2018, de 26 de xaneiro, pola que se fixan os tributos e 

recargos considerados a efectos dos suplementos territoriais e se desenvolve o 

mecanismo para obter a información necesaria para a fixación dos suplementos 

territoriais en relación coas peaxes de acceso de enerxía eléctrica correspondentes ao 

exercicio 2013, por atentar contra as competencias galegas en materia de tributación 

ambiental e por seren contrarias para os intereses da economía galega. 
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2- Ante a posíbel execución e, tendo en conta a responsabilidade exclusiva do 

goberno central, demandar unha solución que exima de custos á Comunidade Autónoma 

Galega e aos consumidores de enerxía do noso país.” 

 

Santiago de Compostela, 19 de abril de 2018 

 

Asdo.: Noa Presas Bergantiños 

Montserrat Prado Cores 

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: 

 

Noa Presas Bergantiños na data 19/04/2018 17:35:40 

 

María Montserrat Prado Cores na data 19/04/2018 17:35:44 

 

Ana Pontón Mondelo na data 19/04/2018 17:35:45 

 

Xose Luis Rivas Cruz na data 19/04/2018 17:35:47 
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Olalla Rodil Fernández na data 19/04/2018 17:35:48 

 

Xosé Luis Bará Torres na data 19/04/2018 17:35:50 
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Á Mesa do Parlamento 

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

das deputadas e deputados Olalla Rodil Fernández, Luis Bará Torres, Ana Pontón 

Mondelo, Xosé Luis Rivas Cruz, Montserrat Prado Cores 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, sobre o uso e promoción de 

toponimia deturpada por parte do Goberno municipal de Ribeira e as medidas que debe 

adoptar a Xunta para restituír a fórmula legal. 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

O goberno do Concello de Ribeira vén incumprindo de maneira sistemática, 

durante décadas, a Lei 3/1983, do 15 de xuño, de normalización lingüística, que fixa o 

marco para o uso oficial do galego en diversos ámbitos, contén tamén a base legal para 

a recuperación e fixación da toponimia galega. No seu artigo 10 establece que "os 

topónimos de Galiza terán como única forma oficial a galega" e que "corresponde á 

Xunta de Galiza a determinación dos nomes oficiais dos municipios, dos territorios, dos 

núcleos de poboación, das vías de comunicación interurbanas e dos topónimos de 

Galiza. O nome das vías urbanas será determinado polo concello correspondente." 

Do mesmo xeito, as institucións públicas deben aterse ao establecido no Decreto 

189/2003, do 6 de febreiro, polo que se aproba o nomenclátor correspondente coas 

entidades de poboación da provincia da Coruña (DOG, 25/03/2003) onde se recolle que 

o nome do municipio é “Ribeira”. 
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Neste senso, o goberno local vén de instalar dous letreiros co nome de “Riveira” 

en dúas rotondas da vila. A instalación destes letreiros correu a conta das arcas 

municipais e custou: 3.328,84€.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Por todo o exposto con anterioridade, o Grupo Parlamentar do BNG presenta a 

seguinte proposición non de lei para debate en Pleno: 

“O Parlamento acorda instar a Xunta de Galiza a se dirixir de maneira urxente 

ao Goberno do Concello de Ribeira para lle lembrar o disposto no artigo 10 da Lei de 

Normalización Lingüística e demandar a inmediata restitución da fórmula legal do seu 

toponimo na súa sinaléctica e en todas as comunicacións.” 

 

Santiago de Compostela, 19 de abril de 2018 
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Asdo.: Olalla Rodil Fernández 

Montserrat Prado Cores 

Noa Presas Bergantiños 

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: 

 

Olalla Rodil Fernández na data 19/04/2018 17:42:42 

 

María Montserrat Prado Cores na data 19/04/2018 17:42:46 

 

Ana Pontón Mondelo na data 19/04/2018 17:42:48 

 

Xose Luis Rivas Cruz na data 19/04/2018 17:42:49 

 

Noa Presas Bergantiños na data 19/04/2018 17:42:51 

 

Xosé Luis Bará Torres na data 19/04/2018 17:42:53 
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Á Mesa do Parlamento 

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

das deputadas e deputados Montserrat Prado Cores, Luis Bará Torres, 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, relativa ás medidas a tomar para a garantir a 

viabilidade das pensións. 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

O debate sobre a sostibilidade do sistema de pensións públicas vén de lonxe.  

Desde hai anos veñen prognosticando a súa quebra, acompañada sempre de 

fortes campañas publicitarias, da banca, das compañías aseguradoras, para captar 

clientes para os fondos privados de pensións. Necesítase atemorizar a opinión pública 

presentando como inviábel o sistema público de pensións, promovendo un sistema 

privado. O obxectivo é ben claro: transferir ao sistema privado a xestión dun volume de 

capital formidábel derivado dos fondos de pensións públicas. 

Anos de ataques á clase obreira, mentres se acatan as ordes dos amos da Unión 

Europea, protéxese a evasión de capitais, a corrupción, subvenciónase a Igrexa, 

rescátase a banca, rescátanse as autoestradas, aumenta o beneficio das empresas 

diminuíndo as súas obrigacións. Ataques á maioría social e beneficios para a minoría 

que ostenta os privilexios e o capital. 
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O debate das pensións vai moito máis alá de si a revalorización anual debe ser o 

IPC ou o 0.25%, con non ser indiferente esta cuestión, senón que é unha cuestión 

estrutural, entre manter un modelo de pensións públicas dignas, ou apostar por un 

modelo de privatización, de negocio para o capital financeiro. 

Non é unha cuestión simplemente de recursos, é de aposta ideolóxica, é da 

mentira que está instaurada a respecto da substentabilidade do sistema de pensións.  

O problema das pensións non é un problema de cotizantes, é un problema de 

repartición, é un problema de reparto desigual da riqueza. E con todas as medidas que 

puxeron en marcha coa escusa da crise, esa repartición é cada vez máis desigual. 

As medidas que tomaron son especialmente mesquiñas en Galiza, porque temos 

as pensións máis baixas do Estado español, unha maior porcentaxe de pensionistas en 

relación á nosa poboación, as pensións son o único ingreso que entra en moitos fogares, 

Hoxe temos un empobrecemento maior d@s pensionistas: case o 60% das 

pensións galegas están por baixo do salario mínimo, a media está máis de 15 puntos por 

baixo da do Estado, sendo especialmente preocupante a situación das mulleres xa que 1 

de cada 4 mulleres maiores de 65 anos está por baixo do limiar da pobreza. 

Galiza ten as segundas pensións máis baixas de todo o Estado, con 892,18€ ao 

mes fronte aos 1.071€ da medida estatal. Cada persoa pensionista galega perde 2.145 

euros ao ano, unha cantidade astronómica para os maiores e para moitas familias que 

teñen nas pensións a súa única fonte de ingresos, unha realidade social do noso país que 

é un logro máis da política social de Feixóo. 

O BNG implicámonos decididamente na defensa dun sistema público de 

pensións dignas, que empeza por un mercado de traballo digno, e que polo tanto afecta a 
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toda a sociedade, @s pensionistas actuais, mais @s pensionista futur@s que son @s 

traballadores/as actuais. 

Hai que blindar o sistema público de pensións porque, a diferencia do discurso 

interesado da dereita e da banca, é viábel, é o único capaz de garantir unha pensión 

digna tras unha vida de traballo, de garantir a solidariedade interxeracional e de garantir 

o reparto da riqueza. O único que permite ter un mínimo de xustiza social. 

 

Por estas razóns, o Grupo Parlamentar do BNG presenta a seguinte proposición 

non de lei para o seu debate en Pleno: 

“O Parlamento de Galiza insta ao Goberno galego a dirixirse ao Goberno 

español esixindo: 

 Reclamar para Galiza a xestión da Seguridade Social, como xa 

contempla o Estatuto de autonomía 

 Demandar que as empresas, con centro de traballo en Galiza 

paguen os impostos e as cotizacións sociais en Galiza.” 

 

Santiago de Compostela, 19 de abril de 2018 

 

Asdo.: Montserrat Prado Cores 

Noa Presas Bergantiños 

Olalla Rodil Fernández 
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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 19/04/2018 17:50:42 

 

Ana Pontón Mondelo na data 19/04/2018 17:50:46 

 

Xose Luis Rivas Cruz na data 19/04/2018 17:50:47 

 

Olalla Rodil Fernández na data 19/04/2018 17:50:49 

 

Noa Presas Bergantiños na data 19/04/2018 17:50:50 

 

Xosé Luis Bará Torres na data 19/04/2018 17:50:51 
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Á Mesa do Parlamento 

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

das deputadas e deputados Olalla Rodil Fernández, Luis Bará Torres, Ana Pontón 

Mondelo, Xosé Luis Rivas Cruz, Montserrat Prado Cores 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, relativa á que a Xunta de Galiza se 

dirixa ao Ministerio de Fomento para solicitar a cesión da xestión das salas do edificio 

do Faro de Fisterra ao Concello de Fisterra, e se recupere o uso do nautófono 

denominado “Vaca do Faro”, como medidas necesarias para incluír na tramitación de 

solicitude do Cabo de Fisterra no Selo de Patrimonio Europeo. 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

No ano 2007 o Cabo Fisterra foi distinguido co Selo de Patrimonio 

Europeo,aquel que distingue lugares da historia, cultura e a integración europea. A 

partir do ano 2011, e tras a aprobación da Decisión nº 1194/2011/UE do Parlamento 

Europeo e do Consello, de 16 de novembro, pola que se establece unha acción da unión 

Europea relativa ao Selo do Patrimonio Europeo, tivo lugar unha profunda revisión dos 

criterios de designación, e os lugares anteriormente distinguidos precisaron novamente 

dunha formalización de solicitude para o mantemento de dita distinción. Deste modo o 

Cabo Fisterra foi excluído, no ano 2014, na fase de preselección, por non cumprir cos 

criterios de cualificación e non demostrar o nivel requirido de capacidade operativa, 

segundo resposta do Comisario Europeo de Educación e Cultura, Tibor Navracsics,á 

pregunta da eurodeputada do BNG, Ana Miranda, ao respecto desta cuestión. 
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Comunicando que “sería benvida calquera nova solicitude relativa ao Cabo Fisterra 

que teña en conta as conclusións expostas no informe do Comité”. 

O interese do Concello de Fisterra por recuperar dito Selo non decaeu, máis para 

logralo, e candidatar o Cabo Fisterra, resulta necesario abordar diferentes medidas de 

mellora na proposta, entre elas, mellora nos accesos e o ordenamento ao tráfico no 

Cabo, reapertura dos edificios históricos do Faro para a recepción e atención dos miles 

de visitantes, proporcionar instalacións para unha oferta cultural, hospedaxe e 

restauración integrados, así coma establecer medidas de vixianza e control de usos do 

entorno. 

Dende que se desbotou a candidatura do Cabo Fisterra, por parte do Comité de 

selección da Unión Europea, foron varias as medidas recuperadas que permiten mellorar 

ostensiblemente a “cualificación” e “o nivel requirido de capacidade operativa” do 

Cabo, das que cabe destacar as seguintes intervencións: 

-  Ano 2015: creación dunha senda de peóns dende a Vila de Fisterra ao Cabo.  

- Ano 2016: A reapertura do emblemático edificio do Semáforo coma “taberna 

tradicional”. 

- Ano 2017: : A reapertura do emblemático edificio do Hotel O Semáforo de 

Fisterra. 

- Ano 2018: Cesión da estrada ao Faro de Fisterra mediante convenio coa 

Autoridade Portuaria. 

Así coma que o Concello de Fisterra vén dispoñendo de persoal específico 

durante a temporada alta para a regulación e control de acceso dos visitantes. 
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A pesar de que neste ano 2018 a Autoridade Portuaria de A Coruña, dependente 

do Ministerio de Fomento, vén de asinar un convenio pola que cede a titularidade da 

estrada de acceso ao Faro ao Concello de Fisterra, medida que o propio concello 

considera estratéxica para permitir unha ordenación do fluxo de visitantes ao Cabo, 

resulta necesario que dita  Autoridade Portuaria complete a cesión das instalacións que 

posúe do edificio do Faro que, ademais, mantén infrautilizados e  con risco de deterioro 

pola situación de desuso na que se atopan. 

A posibilidade de que o Concello de Fisterra asuma a xestión dunha parte destas 

instalacións pode permitir completar as iniciativas postas en marcha para poder optar 

con garantías á recuperación do Selo Europeo. Polo que nestes momentos resulta 

preciso abordar a consecución das dúas seguintes cuestións, das que se depende do 

Ministerio de Fomento para logralo: a revogación do convenio entre Neria e a 

Autoridade Portuaria que permita estabelecer un novo convenio co Concello de Fisterra 

e a recuperación do nautófono ou sinal acústico coñecido coma “Vaca do Faro” coma 

valor patrimonial inmaterial de Fisterra, e establecemento dun protocolo entre a 

Autoridade Portuaria e o Concello de Fisterra para a activación e uso do mesmo con fins 

turísticos. 

 

Polo anteriormente exposto, o Grupo Parlamentar do BNG presenta a seguinte 

proposición non de lei para o debate en Pleno: 

“O Parlamento galego insta á Xunta de Galiza a dirixirse ao Ministerio de 

Fomento para que proceda, por medio da Autoridade Portuaria de A Coruña, e no 

menor tempo posible, a aprobar un acordo de cesión das instalacións en desuso do 

edificio do Faro de Fisterra, para destinala a fins de promoción turística e cultural. Así 
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como a recuperación e funcionamento do nautófono, a Vaca de Fisterra, coma un ben 

patrimonial inmaterial e reclamo turístico de Fisterra e da Costa da Morte. Ambas 

medidas esenciais para poder abordar dende o Concello de Fisterra e o ente Turismo de 

Galicia a recuperación do Cabo Fisterra coma Selo de Patrimonio Europeo”. 

 

Santiago de Compostela, 19 de abril de 2018 

 

Asdo.: Olalla Rodil Fernández 

Montserrat Prado Cores 

Noa Presas Bergantiños 

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: 

 

Olalla Rodil Fernández na data 19/04/2018 18:00:23 

 

María Montserrat Prado Cores na data 19/04/2018 18:00:29 

 

Ana Pontón Mondelo na data 19/04/2018 18:00:30 
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Xose Luis Rivas Cruz na data 19/04/2018 18:00:32 

 

Noa Presas Bergantiños na data 19/04/2018 18:00:33 

 

Xosé Luis Bará Torres na data 19/04/2018 18:00:35 
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Á Mesa do Parlamento 

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

das deputadas e deputados Montserrat Prado Cores, Luis Bará Torres, 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, relativa á necesidade de adaptación das prazas de 

formación MIR e EIR, e de convocatoria de OPE, as necesidades reais de profesionais 

no Sergas. 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

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.  
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Este Plan, concibido como un instrumento de planificación, conclúe que hai un 

importante envellecemento do persoal: “no dito instrumento de planificación, logo de 

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. 
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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... 

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 o 

Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego presenta a seguinte proposición non 

de lei para o seu debate en Pleno: 

“O Parlamento de Galiza insta ao Goberno galego a: 

-Demandar do Goberno español o aumento do número de prazas para adaptar as 

prazas de formación polo sistema de Residencia MIR e EIR, que se ofertan en Galiza, ás 

necesidades reais que ten o Sergas de cobertura de profesionais. 

-Presentar un plano de estabilidade de emprego, para negociar de inmediato na 

mesa sectorial, que permita establecer un cadro de persoal coas ratios axeitadas para 

ofrecer unha calidade asistencial digna, rematar coa precariedade na contratación, e a 

convocar o mesmo número de prazas que se convocou no concurso aberto permanente 

de mobilidade(concurso de traslados), que na súa totalidade se aproxima ás 6.000 prazas 

vacantes.” 

 

Santiago de Compostela, 19 de abril de 2018 

 

Asdo.: Montserrat Prado Cores 

Noa Presas Bergantiños 

Olalla Rodil Fernández 
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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 19/04/2018 18:04:39 

 

Ana Pontón Mondelo na data 19/04/2018 18:04:43 

 

Xose Luis Rivas Cruz na data 19/04/2018 18:04:44 

 

Olalla Rodil Fernández na data 19/04/2018 18:04:46 

 

Noa Presas Bergantiños na data 19/04/2018 18:04:47 

 

Xosé Luis Bará Torres na data 19/04/2018 18:04:48 
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   Á MESA DO PARLAMENTO 

 

O Grupo Parlamentario de En Marea, por iniciativa do seu deputado 

Francisco Casal Vidal e ao abeiro do artigo 160 do Regulamento da Cámara, 

presenta a seguinte Proposición non de lei, para o seu debate en  Pleno, relativa 

ás enganosas ofertas aos consumidores para contratar ou pasarse ao mercado 

libre da electricidade nos fogares.  

                                                                                     

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

Nos últimos meses están a producirse agresivas campañas de publicidade tanto 

en medios como mediante chamadas telefónicas e visitas domiciliarias por parte 

das principais comercializadoras que operan no mercado libre da electricidade. O 

obxectivo é conseguir que os consumidores renuncien á tarifa PVPC (Prezo 

Voluntario para o Pequeno Consumidor) pasándose ao mercado libre, 

habitualmente con ofertas enganosas de tarifas que na inmensa maioría dos casos 

vanlles a implicar sobrecustos e renuncia a posibles dereitos como o Bono Social. 

E o máis grave é que na maioría dos casos o consumidor non é consciente do que 

está a asinar.  

Algúns dos usuarios serían conscientes de que contrataron a luz cunha 

comercializadora do mercado libre, pero a maioría cámbianse, ou cámbianos, sen 

sabelo, como denuncian as organizacións de consumidores. 

A CNMC realiza cada seis meses unha enquisa entre os consumidores para 

examinalos. E a última, de novembro pasado, revela que o 44 % dos consultados 

non sabían que tipo de tarifa eléctrica tiñan contratada, e un cuarto deles 

tampouco coñecían que potencia eléctrica tiñan dispoñible no fogar. 
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A CNMC tamén constatou estas prácticas de engano e hai un ano comunicou 

unha multa de 155.000 euros a Gas Natural Fenosa, Iberdrola, Endesa e Viesgo 

por cambiar o contrato de varios clientes para pasalos ao mercado libre sen o seu 

consentimento expreso. 

 

En Marea xa rexistrou fai un ano unha PNL similar, pero a situación en vez de 

ser corrixida estase a agravar de maneira intolerable. 

A última campaña das eléctricas do oligopolio, para tentar pasar masivamente a 

clientes ao mercado libre, foi no pasado mes de marzo de 2018, cunha carta a 

todos os seus clientes na que lles comunicaban a finalización no mes de abril do 

antigo Bono Social e que se non era renovado nesas datas perderíano. Tamén 

avisaban de que moitas persoas, ao cambiar as condicións do Bono Social xa non 

terían dereito a el. Non avisaron con tanta dilixencia da ampliación do prazo ao 

mes de outubro ante o fracaso do Goberno que ao non comunicalo axeitadamente 

aos consumidores fixo que só un 5% dos beneficiarios solicitaran a renovación 

na data límite. 

Ante esta ameaza de perda do Bono Social, as compañías propoñían na mesma 

carta a recomendación de pasarse ao mercado libre e enganosamente parecían 

suxerir que lles permitiría manter unha tarifa reducida. 

Polo contrario a realidade, despois dun estudo feito por En Marea, é que na 

maioría dos casos as persoas en PVPC no mes de marzo estaban a pagar unha 

media de 0,115 €/kwh e no mercado libre a 0,155 €/kwh, e incluso máis. É dicir 

un incremento do 35% na parte de enerxía do recibo. 

 

Por outra banda as compañías poñen moitas dificultades e non informan 

axeitadamente para a contratación da tarifa PVPC con discriminación horaria, 

que favorecería a máis do 33% dos fogares. 
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Na inmensa maioría dos casos ter un contrato deste tipo non sae a conta e é máis 

barata a tarifa regulada. Con todo, moitos usuarios déixanse conquistar polos 

descontos que prometen as compañías do negocio libre durante o primeiro ano, 

que a partir do segundo convértense en subidas enmascaradas. Ademais, outro 

tipo de ofertas  ofrecen a oportunidade de abonar un prezo fixo cada mes, pero 

esa estabilidade págase e a factura engorda ao final de ano. 

 

Ademais ao pasar  ao mercado libre aos consumidores as comercializadoras 

eluden as normativas do regulado polo Ministerio de Enerxía e pactan 

directamente co cliente prezos e condicións do contrato. 

Desta maneira eluden e anulan dereitos dos consumidores que se inclúen na tarifa 

PVPC dos que en moitos casos as persoas que cambian o contrato non son 

conscientes e que nunca lles son advertidos. Entre outros podemos citar: 

• Regulación sobre os cortes de subministración por falta de pagamento de 

facturas. No PVPC, as comercializadoras deben dar unha marxe de tempo de 

ata catro meses aos clientes nesa situación antes de deixalos sen luz. No libre, a 

interrupción pode ser instantánea. 

• No regulado tamén se ofrece a posibilidade de acollerse ao bono social, que 

non existe no outro. No libre non é posible acollerse ao bono social.  

 

Ata hai pouco tempo a inmensa maioría de consumidores galegos estaban na 

tarifa PVPC, pero as agresivas e enganosas campañas mencionadas están a 

reverter esta situación, o que constitúe unha estafa de enormes magnitudes. 

Mesmo se dá o caso de que en novas contratacións nin sequera se ofrece ao 

consumidor a posibilidade de contratar a PVPC. É verdade que a tarifa de libre 

mercado podería ser vantaxosa para algúns fogares, pero son os mínimos e con 

condicións moi especiais.  

 

A situación actual é a seguinte: 
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• Gas Natural Fenosa: 1.100.000 abonados en PVPC e 300.000 en mercado libre. 

• Iberdrola: 3.000 abonados en PVPC e 94.000 en mercado libre. 

• Viesgo: 37.000 abonados en PVPC e 54.500 en mercado libre. 

• Endesa: 1.600 abonados en PVPC e 68.200 en mercado libre. 

 

É dicir un total en Galicia de 516.700 consumidores no mercado libre.  

Estimamos que ao 90% deles non lles compensa estar nesta tarifa, que lles supón, 

como mínimo,  entre 100 e 200 € máis de custo anual polo seu consumo 

eléctrico, ademais de renunciar aos dereitos xa comentados.  

Estas hipóteses levaríannos a estimar que a estafa que se está producindo supón 

un coste extra para as cidadás e cidadáns de entre 25,8 e 51,6 M€ ao ano. 

Ante todo o exposto, consideramos que o Goberno da Xunta de Galicia ten que 

intervir de maneira urxente para dar resposta a esta agresión, económica é de 

dereitos, á cidadanía e poñer os medios para impedila. 

A este fin, En Marea presenta a seguinte Proposición non de lei para o seu 

debate en Pleno: 

O Parlamento de Galicia insta á Xunta de Galicia  a: 

 

1.- Promover unha campaña de información a través da Dirección Xeral de 

Comercio que advirta aos consumidores das prácticas que están a desenvolver as 

compañías distribuidoras de electricidade para trasladar aos seus clientes ao 

mercado libre.  

2.- Establecer puntos de información en todas as cidades e cabeceiras de comarca 

de Galicia, en coordinación cos concellos, nos que as cidadáns e os cidadás 

podan ser asesoradas por expertos sobre a mellor tarifa e potencia contratada para 

o seu caso particular.  

3.- Esixir ás compañías comercializadoras  que informen aos usuarios do custo 

anual da enerxía, coas promocións e, unha vez rematadas as promocións,  
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segundo o novo contrato que lles ofrezan en función do consumido o ano 

anterior, e lles fagan unha comparativa co que pagaron estando no PVPC. 

4.- Esixir ás compañías comercializadoras de informar aos consumidores dos 

dereitos aos que renuncian en caso de pasar a súa tarifa ao mercado libre. 

5.- Esixir ás compañías comercializadoras a aportar aos seus clientes  

información clara e comprensible sobre as posibles vantaxes de estar na PVPC 

con discriminación horaria. 

 

 Santiago de Compostela, 19 de abril de 2018. 

 

Asdo.: Francisco Casal Vidal,   Asdo.: Luís Villares Naveira 

 Deputado do G.P. de En Marea.  Voceiro do G.P. de En Marea 

 

 

 

 

 

Asinado dixitalmente por: 

 

Francisco Casal Vidal na data 19/04/2018 18:17:24 

 

Luis Villares Naveira na data 19/04/2018 18:17:32 
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Á Mesa do Parlamento 

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

das deputadas e deputados Montserrat Prado Cores, Luis Bará Torres, 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, relativa ás medidas a tomar para a garantir a 

viabilidade das pensións. 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

O debate sobre a sostibilidade do sistema de pensións públicas vén de lonxe.  

Desde hai anos veñen prognosticando a súa quebra, acompañada sempre de 

fortes campañas publicitarias, da banca, das compañías aseguradoras, para captar 

clientes para os fondos privados de pensións. Necesítase atemorizar a opinión pública 

presentando como inviábel o sistema público de pensións, promovendo un sistema 

privado. O obxectivo é ben claro: transferir ao sistema privado a xestión dun volume de 

capital formidábel derivado dos fondos de pensións públicas. 

Anos de ataques á clase obreira, mentres se acatan as ordes dos amos da Unión 

Europea, protéxese a evasión de capitais, a corrupción, subvenciónase a Igrexa, 

rescátase a banca, rescátanse as autoestradas, aumenta o beneficio das empresas 

diminuíndo as súas obrigacións. Ataques á maioría social e beneficios para a minoría 

que ostenta os privilexios e o capital. 
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O debate das pensións vai moito máis alá de si a revalorización anual debe ser o 

IPC ou o 0.25%, con non ser indiferente esta cuestión, senón que é unha cuestión 

estrutural, entre manter un modelo de pensións públicas dignas, ou apostar por un 

modelo de privatización, de negocio para o capital financeiro. 

Non é unha cuestión simplemente de recursos, é de aposta ideolóxica, é da 

mentira que está instaurada a respecto da substentabilidade do sistema de pensións.  

O problema das pensións non é un problema de cotizantes, é un problema de 

repartición, é un problema de reparto desigual da riqueza. E con todas as medidas que 

puxeron en marcha coa escusa da crise, esa repartición é cada vez máis desigual. 

As medidas que tomaron son especialmente mesquiñas en Galiza, porque temos 

as pensións máis baixas do Estado español, unha maior porcentaxe de pensionistas en 

relación á nosa poboación, as pensións son o único ingreso que entra en moitos fogares, 

Hoxe temos un empobrecemento maior d@s pensionistas: case o 60% das 

pensións galegas están por baixo do salario mínimo, a media está máis de 15 puntos por 

baixo da do Estado, sendo especialmente preocupante a situación das mulleres xa que 1 

de cada 4 mulleres maiores de 65 anos está por baixo do umbral da pobreza. 

Galiza ten as segundas pensións máis baixas de todo o Estado, con 892,18€ ao 

mes fronte aos 1.071€ da medida estatal. Cada persoa pensionista galega perde 2.145 

euros ao ano, unha cantidade astronómica para os maiores e para moitas familias que 

teñen nas pensións a súa única fonte de ingresos, unha realidade social do noso país que 

é un logro máis da política social de Feixóo. 

O BNG implicámonos decididamente na defensa dun sistema público de 

pensións dignas, que empeza por un mercado de traballo digno, e que polo tanto afecta a 

95432



       

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

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 

 

 

3 

 

toda a sociedade, @s pensionistas actuais, mais @s pensionista futur@s que son @s 

traballadores/as actuais. 

Hai que blindar o sistema público de pensións porque, a diferencia do discurso 

interesado da dereita e da banca, é viábel, é o único capaz de garantir unha pensión 

digna tras unha vida de traballo, de garantir a solidariedade interxeracional e de garantir 

o reparto da riqueza. O único que permite ter un mínimo de xustiza social. 

 

Por estas razóns, o Grupo Parlamentar do BNG presenta a seguinte proposición 

non de lei para o seu debate en Pleno: 

“O Parlamento de Galiza insta ao Goberno galego a dirixirse ao Goberno 

español esixindo: 

 A derrogación das reformas laborais e das pensións, 

nomeadamente as de 2011 e 2013. 

 A aprobación dunha nova lexislación laboral e social que restitúa 

os dereitos perdidos como consecuencia das sucesivas contrarreformas laborais 

que favoreza dereitos e regulacións novas que melloren as condicións de vida e 

de traballo e fortalezan á clase traballadora diante do capital: 

 Recoñecendo o dereito á xubilación ordinaria aos 65 anos. 

 Establecer o cálculo da base reguladora polas bases de cotización 

dun período de quince anos da súa vida laboral a elixir pola traballadora ou 

traballador. 
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 Establecer o importe da pensión mínima no equivalente ao 60% 

do salario medio.  

 Establecer a actualización anual en base ao IPC. 

 Eliminarse as penalizacións e discriminacións no acceso á 

pensión das persoas empregadas a tempo parcial. 

 Reclamar para Galiza a xestión da Seguridade Social, como xa 

contempla o Estatuto de autonomía 

 Demandar que as empresas, con centro de traballo en Galiza 

paguen os impostos e as cotizacións sociais en Galiza.” 

 

Santiago de Compostela, 19 de abril 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 
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Á Mesa do Parlamento 

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

das deputadas e deputados Olalla Rodil Fernández, Luis Bará Torres, Ana Pontón 

Mondelo, Xosé Luis Rivas Cruz, Montserrat Prado Cores 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, sobre a situación na que se atopa o 

Centro Dramático Galego (CDG) e as medidas a adoptar para garantir o seu futuro 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

O CDG hai tempo que non atravesa por bos momentos. Ás críticas e polémicas 

que envolveron e envolven o proceso de selección do elencos engádeselle a cada vez 

máis minguada actividade da institución, a escasa distribución das súas montaxes e 

tamén contratacións de intérpretes cada vez máis reducidas.  

Nas últimas semanas, mesmo se ten denunciado publicamente por parte da 

Asociación de Actrices e Actores Galegos (AAAG) o inicio de modelos de contratación 

que supoñen, de facto, a externalización da obra Divinas palabras.  

Son moitas as críticas ao modelo de funcionamento da institución pública que 

debera representar o teatro nacional galego, sendo referente e motor do sector.  

Hai tempo que as actrices e actores, as compañías e todas as persoas vencelladas 

dunha ou doutra forma co teatro veñen demandando da administración pública que 

preste atención e escoite as súas demandas. Que abra unha mesa de diálogo co sector 

para adoptar as medidas necesarias que permitan recuperar –mesmo refundar-- o Centro 

Dramático Galego dotándoo, alén do máis, de maior autonomía e orzamento.  
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Por todo o exposto, o Grupo Parlamentar do BNG presenta a seguinte 

proposición non de lei para debate en Pleno: 

“O Parlamento insta a Xunta de Galiza a abrir, de maneira urxente, un proceso 

de diálogo con todos os axentes do sector do teatro co obxectivo de abordar o futuro do 

Centro Dramático Galego.” 

 

 

Santiago de Compostela, 19 de abril de 2018 

 

Asdo.: Olalla Rodil Fernández 

Montserrat Prado Cores 

Noa Presas Bergantiños 

Xosé Luis Rivas Cruz 

Luis Bará Torres 

Deputadas e deputados do G.P. do BNG 

Ana Pontón Mondelo  

Portavoz do G.P. do BNG 
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Olalla Rodil Fernández na data 19/04/2018 18:25:49 
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