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ıMantemento de emendas e formulación de votos particulares en relación coa Proposición de lei,
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ı 32467 (10/PNC-002653)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Vilán Lorenzo, Patricia e 2 máis
Sobre a elaboración polo Goberno galego e presentación no Parlamento de Galicia, antes do remate
de 2018, dun informe respecto da transición hidrolóxica cunha auditoría na materia e medidas de
consumo responsable 107192

ı 32473 (10/PNC-002654)
Grupo Parlamentario de En Marea
Santos Queiruga, Carmen
Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego en relación co acordo da Comisión
de Transparencia referido ao acceso á información relativa aos convenios asinados pola Consellería
de Sanidade coa empresa Medtronic 107195

ı 32486 (10/PNC-002656)
Grupo Parlamentario de En Marea
Sánchez García, Antón e Cal Ogando, Marcos
Sobre a modificación polo Goberno galego da Orde do 26 de decembro de 2016 pola que se regulan
os medios de comprobación do valor dos bens inmobles para os efectos do cálculo do Imposto
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sobre transmisións patrimoniais, así como a normativa técnica xeral e as resolucións posteriores,
co fin de adaptar o seu contido normativo á nova doutrina establecida polo Tribunal Supremo ao
respecto 107199

ı 32488 (10/PNC-002657)
Grupo Parlamentario de En Marea
Sánchez García, Antón e Cal Ogando, Marcos
Sobre a elaboración pola Xunta de Galicia, a través do diálogo coa FEGAMP e os concellos, dun pro-
tocolo de coordinación entre administracións co obxecto de previr situacións de exclusión residen-
cial e dar resposta axeitada a aqueles casos de vulnerabilidade que se detecten nos procedementos
conducentes ao lanzamento de ocupantes de vivenda 107202

ı 32498 (10/PNC-002658)
Grupo Parlamentario de En Marea
Sánchez García, Antón e Cal Ogando, Marcos
Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego en relación cos incumprimentos da
Autorización Ambiental integrada pola empresa encargada da xestión do vertedoiro de residuos
industriais da canteira de Miramontes, na parroquia de Grixoa, no concello de Santiago de Com-
postela, así como dos residuos contaminantes xerados por Tecnosolos Galaicos, S.L. 107206

ı 32523 (10/PNC-002659)
Grupo Parlamentario de En Marea
Vázquez Verao, Paula
Sobre a elaboración polo Goberno galego, antes do remate de 2018, dun estudo da viabilidade do
uso do edificio do Centro de Saúde do Saviñao como centro de día logo do traslado da súa activi-
dade ás novas instalacións, e, se é o caso, o seu impulso no ano 2019 xunto co Concello e a Depu-
tación Provincial de Lugo 107212

ı 32552 (10/PNC-002660)
Grupo Parlamentario de En Marea
Vázquez Verao, Paula
Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego en relación coa definición dos servizos
do Plan de transporte público de Galicia no sur da provincia de Lugo 107215

ı 32564 (10/PNC-002661)
Grupo Parlamentario de En Marea
Rodríguez Estévez, David e 2 máis
Sobre as demandas que debe realizar o Goberno galego ao Goberno central en relación coa pro-
posta de regulación da etiquetaxe do leite 107220

ı 32569 (10/PNC-002662)
Grupo Parlamentario de En Marea
Cal Ogando, Marcos e 4 máis
Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego en relación cos problemas xerados
pola estación depuradora de augas residuais de Vilagarcía de Arousa, así como a ampliación com-
prometida 107223
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ı 32574 (10/PNC-002663)
Grupo Parlamentario de En Marea
Rodríguez Estévez, David e 2 máis
Sobre a dotación pola Xunta de Galicia de medios aos concellos para posibilitarlles a elaboración
dos deus respectivos plans de emerxencia en materia de loita contra o lume e favorecer a coordi-
nación das diferentes administracións nese eido 107226

ı 32585 (10/PNC-002664)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Rodil Fernández, Olalla e 5 máis
Sobre a posición do Parlamento de Galicia respecto do tratamento que se lle está a dar na CRTVG
aos contidos informativos 107229

ı 32598 (10/PNC-002665)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Torrado Quintela, Julio e Blanco Rodríguez, Noela
Sobre a actuación que debe levar a cabo o Goberno galego en relación coa publicación das resolu-
cións de concursos relativos a persoal da Consellería de Sanidade, e os datos referidos á reserva
de prazas para as persoas con discapacidade 107233

ı 32604 (10/PNC-002666)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Pierres López, María Luisa e 2 máis
Sobre o desenvolvemento pola Xunta de Galicia, antes do inicio do curso escolar 2018-2019, das
obras de mellora necesarias nos centros de educación infantil, primaria e secundaria do concello
de Moaña, así como a actuación que debe levar a cabo para ese fin 107235

ı 32634 (10/PNC-002667)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Rodríguez Rumbo, Matilde Begoña e Losada Álvarez, Abel Fermín
Sobre a modificación pola  Xunta de Galicia da Orde do 26 de decembro de 2016, pola que se re-
gulan os medios de comprobación do valor dos bens inmobles para os efectos do cálculo dos im-
postos sobre sucesións e doazóns, transmisións patrimoniais e actos xurídicos documentados, así
como a normativa técnica xeral, co fin de adaptar o seu contido normativo á nova doutrina esta-
blecida polo Tribunal Supremo ao respecto 107241

ı 32637 (10/PNC-002668)
Grupo Parlamentario de En Marea
Cuña Bóveda, María de los Ángeles e Chao Pérez, Luca
Sobre a elaboración e presentación polo Goberno galego no Parlamento de Galicia no ano 2018
do informe trianual reflectido na disposición adicional da Lei 2/2014, do 14 de abril, pola igualdade
de trato e a non discriminación de lesbianas, gays, transexuais, bisexuais e intersexuais en Galicia,
así como as actuacións que debe levar a cabo no referido ao ámbito educativo 107243

ı 32647 (10/PNC-002669)
Grupo Parlamentario de En Marea
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Chao Pérez, Luca e Cuña Bóveda, María de los Ángeles
Sobre o mantemento polo Goberno galego do servizo de cafetería do IES de Elviña no horario que
se viña prestando ao inicio do curso escolar 2017-2018, de xeito que se garanta a posibilidade de
comer no centro 107248

ı 32671 (10/PNC-002670)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Díaz Villoslada, Juan Manuel e 4 máis
Sobre as accións que debe levar a cabo o Goberno galego en relación coas actuacións urbanísticas
promovidas no lugar de Chousa do Medio-Vales, na parroquia de Borrifáns, no concello de Oza-
Cesuras 107251

ı 32672 (10/PNC-002671)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Díaz Villoslada, Juan Manuel e 4 máis
Sobre as accións que debe levar a cabo o Goberno galego en relación coas actuacións urbanísticas
promovidas no lugar de Chousa do Medio-Vales, na parroquia de Borrifáns, no concello de Oza-
Cesuras 107253

ı 32690 (10/PNC-002672)
Grupo Parlamentario de En Marea
Quinteiro Araújo, Paula e Rodríguez Estévez, David
Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego para posibilitar a prestación dun ser-
vizo de urxencias e vixilancia-intervención durante as 24 horas do día pola brigada contraincendios
que desenvolve o seu labor no distrito forestal XI 107255

ı 32710 (10/PNC-002673)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Prado Cores, María Montserrat e 5 máis
Sobre as modificacións que debe introducir o Goberno na Lei 6/2017, de portos de Galicia, para
eximir os concellos e entidades sen ánimo de lucro do pagamento de taxas pola realización de ac-
tividades nos espazos do dominio público portuario, así como as que debe levar a cabo no seu ré-
xime sancionador 107258

ı 32716 (10/PNC-002674)
Grupo Parlamentario de En Marea
Torregrosa Sañudo, Julia e Santos Queiruga, Carmen
Sobre as actuacións que debe levar a cabo a Xunta de Galicia en relación coas repercusións que
está a ter a aplicación da normativa que regula a realización de actividades de carácter municipal
e social nos terreos pertencentes ao dominio público portuario 107262

ı 32718 (10/PNC-002675)
Grupo Parlamentario de En Marea
Torregrosa Sañudo, Julia e 2 máis
Sobre a revisión polo Goberno galego do Plan director da acuicultura litoral, co fin de darlle priori-
dade unicamente á acuicultura sostible extensible 107266

X lexislatura. Número 329. 29 de xuño de 2018 BOLETÍN OFICIAL DO PARLAMENTO DE GALICIA

107175



ı 32758 (10/PNC-002676)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Rodil Fernández, Olalla e 5 máis
Sobre a adopción pola  Xunta de Galicia das medidas necesarias para cubrir a demanda de prazas
de comedor escolar existente no CEIP Plurilingüe Calvo Sotelo, no concello do Carballiño 107269

ı 32767 (10/PNC-002677)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Presas Bergantiños, Noa e 5 máis
Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego en relación coa situación, o mante-
mento do emprego e a innovación tecnolóxica no sector do biodiésel 107272

ı 32773 (10/PNC-002678)
Grupo Parlamentario de En Marea
Torregrosa Sañudo, Julia e 2 máis
Sobre a demanda que debe realizar o Goberno galego ao Goberno central co fin de definir o criterio
do Estado español diante da Unión Europea en relación coa demanda dun determinado continxente
de atún, así como o establecemento de novos programas que permitan incrementar a produción
de conserva diversificada e de calidade 107277

ı 32777 (10/PNC-002679)
Grupo Parlamentario de En Marea
Vázquez Verao, Paula
Sobre as demandas que debe realizar o Goberno galego á empresa Grupo Norte Agrupación Em-
presarial de Servicios, S.L., así como as actuacións que debe levar a cabo en relación coa normativa
vixente en materia de igualdade  e discriminación salarial entre mulleres e homes 107280

ı 32795 (10/PNC-002680)
Grupo Parlamentario de En Marea
Vázquez Verao, Paula
Sobre o impulso pola Xunta de Galicia, antes do ano 2020, dun estudo específico respecto do fi-
nanciamento e implantación da renda básica universal en Galicia 107284

ı 32026 (10/PNC-002607)
Grupo Parlamentario de En Marea
Sánchez García, Antón e Cal Ogando, Marcos
Sobre as actuacións que debe levar a cabo a Xunta de Galicia en relación cos supostos incumprimen-
tos da autorización ambiental integrada pola empresa Tecnosolos Galaicos, S.L., no vertedoiro da
canteira de Miramontes, na parroquia de Grixoa, no concello de Santiago de Compostela 107186

1.3.8. Procedementos de control económico e orzamentario
1.3.8.6. Modificacións orzamentarias

ı 32475 (10/MOP-000022)
Dirección Xeral de Relacións Institucionais e Parlamentarias
Modificacións orzamentarias correspondentes ao mes de maio de 2018 107287

X lexislatura. Número 329. 29 de xuño de 2018 BOLETÍN OFICIAL DO PARLAMENTO DE GALICIA

107176



1.4. Procedementos de información
1.4.2. Solicitudes de comparecencia 
1.4.2.2. Solicitudes de comparecencia en Comisión

ı 32547 (10/CPC-000057)
Dirección Xeral de Relacións Institucionais e Parlamentarias
Da Sra. directora da Axencia Galega de Innovación, por petición propia, para informar das actua-
cións postas en marcha pola Xunta de Galicia para o impulso e utilización da compra pública inno-
vadora como oportunidade para o tecido empresarial galego e a mellora dos servizos públicos

107487
ı 32731 (10/CPC-000058)
Dirección Xeral de Relacións Institucionais e Parlamentarias
Do Sr. director da Axencia Galega da Calidade Alimentaria, por petición propia, para informar da
creación e obxectivos da Axencia Galega da Calidade Alimentaria (Agacal) 107488

ı 32801 (10/CPC-000059)
Dirección Xeral de Relacións Institucionais e Parlamentarias
Do Sr. presidente do ente público Portos de Galicia, por petición propia, para informar sobre a nor-
mativa que regula a realización de eventos en dominio portuario 107489

ı 32851 (10/CPC-000060)
Dirección Xeral de Relacións Institucionais e Parlamentarias
Do Sr. director xeral de Función Pública, a petición propia, para informar acerca da finalización do
primeiro proceso selectivo de empregados públicos da Xunta de Galicia reservado para persoas
con discapacidade intelectual así como da apertura das listas de contratación temporal para este
colectivo 107490

ı 32852 (10/CPC-000061)
Dirección Xeral de Relacións Institucionais e Parlamentarias
Da Sra. directora da Axencia Tributaria de Galicia, para informar sobre a programación levada a
cabo por esta dirección ao longo do ano 2017 107491

ı 32861 (10/CPC-000062)
Dirección Xeral de Relacións Institucionais e Parlamentarias
do Sr. director xeral da Corporación Radio e Televisión de Galicia, por petición propia, a efectos de
presentar, en relación co sistema de gobernanza e rendición de contas establecido na Lei 9/2011,
artigo 48, Memoria sobre a execución da función de servizo público encomendada referida ao con-
xunto das súas actividades, programacións, servizos e emisión, correspondente ano ano 2017

107492
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1. Procedementos parlamentarios

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

Ditame emitido pola Comisión 2ª, Ordenación Territorial, Obras Públicas, Medio Ambiente
e Servizos, sobre a Proposición de lei, para presentar perante o Congreso dos Deputados,
órganica de transferencia da titularidade e competencias da AP-9 á Xunta de Galicia

A Comisión 2ª, Ordenación Territorial, Obras Públicas, Medio Ambiente e Servizos, na reunión do
26 de xuño de 2018, adoptou os seguintes acordos:

Aprobación do ditame pola Comisión

- 20737 (10/PPLC-000007)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Proposición de lei, para presentar perante o Congreso dos Deputados, órganica de transferencia
da titularidade e competencias da AP-9 á Xunta de Galicia
BOPG nº 219, do 29.11.2017

Santiago de Compostela, 28 de xuño de 2018
Miguel Ángel Santalices Vieira
Presidente

Ditame emitido pola Comisión 2ª, Ordenación Territorial, Obras Públicas, Medio Ambiente
e Servizos  sobre a Proposición de lei, para presentar perante o Congreso dos Deputados,
orgánica de transferencia da titularidade e competencias da AP-9 á Xunta de Galicia 

A Comisión 2ª, Ordenación Territorial, Obras Públicas, Medio Ambiente e Servizos, na sesión do
día 26 de xuño de 2018, á vista do Informe elaborado pola Ponencia sobre a Proposición de lei,
para presentar perante o Congreso dos Deputados, orgánica de transferencia da titularidade e com-
petencias da AP-9 á Xunta de Galicia, de conformidade co disposto nos artigos 116 e seguintes do
Regulamento do Parlamento de Galicia, aprobou o seguinte:

DITAME

Texto articulado

Proposición de lei, para presentar perante o Congreso dos Deputados, orgánica de transferencia
da titularidade e competencias da autoestrada AP-9 á Comunidade Autónoma de Galicia

Exposición de motivos

A AP-9 é unha autoestrada de titularidade estatal que abrangue unha parte moi importante do
territorio galego, é unha vía vertebral que conecta toda a franxa atlántica e cinco das sete cidades
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galegas. Porén, a AP-9 continúa a depender do Goberno central, que mantén unhas peaxes desor-
bitadas que limitan o acceso a esta vía ás persoas con menos recursos e lastran o desenvolvemento
de sectores económicos galegos.

Coa finalidade de superar esta situación e xestionar desde Galicia unha das autoestradas máis
importantes do punto de vista social e económico, cómpre actuar para acadarmos a titularidade e
a transferencia de competencias sobre o réxime xurídico desta autoestrada, así como o traspaso
efectivo das funcións e dos servizos sobre a dita infraestrutura. Así, o Estatuto de autonomía de
Galicia establece no seu artigo 27 as materias que son competencia exclusiva do Goberno galego
e fixa no punto 8 a competencia sobre «Vías férreas e estradas non incorporadas á rede do Estado,
con itinerarios que se desenvolvan integramente no territorio da Comunidade Autónoma, e, nos
mesmos termos, o transporte efectuado por estes medios ou por medio de cables». Por outra
banda, a Constitución, no artigo 148.1.5ª, fixa a posibilidade de traspaso en materia de estradas no
«percorrido comprendido integramente no territorio da Comunidade Autónoma e, nos mesmos
termos, o transporte levado a cabo por estes medios ou por cable». Finalmente, o artigo 150.2  da
Constitución española  habilita o  Estado  para  transferir ou delegar ás comunidades autónomas,
mediante unha lei orgánica, facultades correspondentes a materias de titularidade estatal que, pola
súa propia natureza, sexan susceptibles de transferencia ou delegación. O propio Estatuto de au-
tonomía de Galicia, no artigo 27.32, relativo ás competencias exclusivas, establece que pode am-
pliarse o abano competencial a través da transferencia por unha lei orgánica do Estado.

A proposición de lei orgánica consta de dous artigos, tres disposicións adicionais e unha dispo-
sición derradeira.

No artigo primeiro establécese a transferencia da autoestrada AP-9 á Comunidade Autónoma
de Galicia e detállanse as funcións e os servizos que pasan a ser de titularidade autonómica. 

No artigo segundo fíxanse as condicións do traspaso dos servizos, que deben contar cos medios
materiais e orzamentarios necesarios, o cal se instrumentará mediante un acordo da Comisión
Mixta de Transferencias Estado-Xunta de Galicia e o correspondente real decreto de traspaso de
servizos.

Nas disposicións adicionais primeira e segunda regúlase a negociación do traspaso efectivo da
AP-9 e a conseguinte baixa desta infraestrutura como integrante da Rede do Estado. 

Finalmente, na disposición adicional terceira aclárase que este traspaso non modifica as funcións
nin os servizos reservados ao Estado no que se refire ao control das fronteiras.

Artigo 1. Transferencia da autoestrada AP-9

1. Transfírense á Comunidade Autónoma de Galicia a titularidade e as competencias sobre o ré-
xime xurídico da concesión, así como as funcións e os servizos ata agora exercidos pola Adminis-
tración xeral do Estado en relación coa AP-9, autoestrada do Atlántico.

2. En virtude do disposto nesta lei orgánica, unha vez realizado o traspaso dos servizos corres-
pondentes, a Comunidade Autónoma de Galicia terá encomendadas as seguintes funcións:
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a) A autorización  da  posta  en  servizo  de  novos  tramos,  as adaptacións  ou reformas dos
existentes, así como dos enlaces e das vías auxiliares da autoestrada.

b) A supervisión e inspección do correcto funcionamento da autoestrada, consonte a normativa
xeral de estradas e os pregos que rexen a concesión.

c) A potestade sancionadora respecto dos incumprimentos da concesionaria na explotación da
autoestrada.

d)  As  modificacións  que  afecten  o  réxime  económico-financeiro  da concesión, en particular
no que atinxe o establecemento, a actualización e a supresión das tarifas e peaxes, así como a apli-
cación de programas de desconto, tanto a autorización daqueles que sexan voluntarios por instan-
cia da concesionaria co fin de incentivar o seu uso como a aprobación normativa dos obrigatorios
por instancia do órgano competente  en  materia  de  estradas  da  Comunidade  Autónoma para
colectivos específicos por motivos económicos ou humanitarios.

e) A redacción e aprobación de convenios ou addendas aos actuais para recoller novas condicións
relativas ao réxime da concesión así como ampliacións ou reducións da actual.

3. Sen prexuízo do disposto no punto anterior, a Administración xeral do Estado conservará ao
seu cargo respecto da sociedade concesionaria da autoestrada AP-9 as obrigas con repercusións
económicas e financeiras derivadas da aplicación da concesión en vigor que fosen motivadas por
modificacións adoptadas no período en que tivo a competencia.

Artigo 2. Traspaso dos servizos

O exercicio da competencia transferida debe ser asumido pola Comunidade Autónoma de Galicia
no momento en que teña efectividade a transferencia dos medios materiais e orzamentarios ne-
cesarios, que se instrumentará mediante un acordo da Comisión Mixta de Transferencias Estado-
Xunta de Galicia e o correspondente real decreto de traspaso de servizos.

Disposición adicional primeira

O traspaso efectivo regulado no artigo 2 non supoñerá ningún incremento dos créditos nin di-
minución dos ingresos previstos na Lei de orzamentos xerais do Estado en vigor.

Disposición adicional segunda

Unha vez efectuado o traspaso efectivo, o Goberno do Estado, mediante un real decreto, proce-
derá á exclusión e a dar de baixa a autoestrada AP-9 da Rede de estradas do Estado.

Disposición adicional terceira

(Sen contido.)
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Disposición adicional cuarta

O traspaso a que se refire esta lei orgánica non supón modificación ningunha do exercicio das
funcións e dos servizos reservados ao Estado no que se refire ao control das fronteiras.

Disposición derradeira única

Esta lei orgánica entrará en vigor o día seguinte ao da súa publicación no Boletín Oficial del Estado.

Santiago de Compostela, 26 de xuño de 2018
Jaime Castiñeira Broz
Presidente da Comisión
Marcos Cal Ogando
Secretario (en funcións) da Comisión

Mantemento de emendas e formulación de votos particulares en relación coa Proposi-
ción de lei, para presentar perante o Congreso dos Deputados, órganica de transferencia
da titularidade e competencias da AP-9 á Xunta de Galicia

- 20737 (10/PPLC-000007)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Proposición de lei, para presentar perante o Congreso dos Deputados, orgánica de transferencia
da titularidade e competencias da AP-9 á Xunta de Galicia
BOPG nº 219, do 29.11.2017

Ordénase a publicación no Boletín Oficial do Parlamento de Galicia das emendas mantidas e dos
votos particulares formulados ao Ditame emitido pola Comisión 2ª, Ordenación Territorial, Obras
Públicas, Medio Ambiente e Servizos.

— G. P. de En Marea  (doc. núm. 32825).
— G. P. do Bloque Nacionalista Galego  (doc. núm.32874).

Santiago de Compostela, 28 de xuño de 2018
Miguel Ángel Santalices Vieira
Presidente

A Mesa do Parlamento, na súa sesión do día 28 de xuño de 2018, adoptou os seguintes acordos:

1.3. Procedementos de control e impulso 
1.3.6. Proposicións non de lei
1.3.6.2. Proposicións non de lei en Comisión
1.3.6.2.1. Proposicións presentadas

Admisión a trámite, asignación a comisión e publicación

- 32467 (10/PNC-002653)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
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Vilán Lorenzo, Patricia e 2 máis
Sobre a elaboración polo Goberno galego e presentación no Parlamento de Galicia, antes do remate
de 2018, dun informe respecto da transición hidrolóxica cunha auditoría na materia e medidas de
consumo responsable
Comisión 2ª, Ordenación Territorial, Obras Públicas, Medio Ambiente e Servizos

- 32473 (10/PNC-002654)
Grupo Parlamentario de En Marea
Santos Queiruga, Carmen
Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego en relación co acordo da Comisión
de Transparencia referido ao acceso á información relativa aos convenios asinados pola Consellería
de Sanidade coa empresa Medtronic
Comisión 1ª, Institucional, de Administración Xeral, Xustiza e Interior

- 32486 (10/PNC-002656)
Grupo Parlamentario de En Marea
Sánchez García, Antón e Cal Ogando, Marcos
Sobre a modificación polo Goberno galego da Orde do 26 de decembro de 2016 pola que se regulan
os medios de comprobación do valor dos bens inmobles para os efectos do cálculo do Imposto sobre
transmisións patrimoniais, así como a normativa técnica xeral e as resolucións posteriores, co fin
de adaptar o seu contido normativo á nova doutrina establecida polo Tribunal Supremo ao respecto
Comisión 3ª, Economía, Facenda e Orzamentos

- 32488 (10/PNC-002657)
Grupo Parlamentario de En Marea
Sánchez García, Antón e Cal Ogando, Marcos
Sobre a elaboración pola Xunta de Galicia, a través do diálogo coa FEGAMP e os concellos, dun pro-
tocolo de coordinación entre administracións co obxecto de previr situacións de exclusión residen-
cial e dar resposta axeitada a aqueles casos de vulnerabilidade que se detecten nos procedementos
conducentes ao lanzamento de ocupantes de vivenda
Comisión 2ª, Ordenación Territorial, Obras Públicas, Medio Ambiente e Servizos

- 32498 (10/PNC-002658)
Grupo Parlamentario de En Marea
Sánchez García, Antón e Cal Ogando, Marcos
Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego en relación cos incumprimentos da
Autorización Ambiental integrada pola empresa encargada da xestión do vertedoiro de residuos
industriais da canteira de Miramontes, na parroquia de Grixoa, no concello de Santiago de Com-
postela, así como dos residuos contaminantes xerados por Tecnosolos Galaicos, S.L.
Comisión 2ª, Ordenación Territorial, Obras Públicas, Medio Ambiente e Servizos

- 32523 (10/PNC-002659)
Grupo Parlamentario de En Marea
Vázquez Verao, Paula
Sobre a elaboración polo Goberno galego, antes do remate de 2018, dun estudo da viabilidade do
uso do edificio do Centro de Saúde do Saviñao como centro de día logo do traslado da súa activi-
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dade ás novas instalacións, e, se é o caso, o seu impulso no ano 2019 xunto co Concello e a Depu-
tación Provincial de Lugo
Comisión 5ª, Sanidade, Política Social e Emprego

- 32552 (10/PNC-002660)
Grupo Parlamentario de En Marea
Vázquez Verao, Paula
Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego en relación coa definición dos servizos
do Plan de transporte público de Galicia no sur da provincia de Lugo
Comisión 2ª, Ordenación Territorial, Obras Públicas, Medio Ambiente e Servizos

- 32564 (10/PNC-002661)
Grupo Parlamentario de En Marea
Rodríguez Estévez, David e 2 máis
Sobre as demandas que debe realizar o Goberno galego ao Goberno central en relación coa pro-
posta de regulación da etiquetaxe do leite
Comisión 7ª, Agricultura, Alimentación, Gandaría e Montes

- 32569 (10/PNC-002662)
Grupo Parlamentario de En Marea
Cal Ogando, Marcos e 4 máis
Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego en relación cos problemas xerados pola
estación depuradora de augas residuais de Vilagarcía de Arousa, así como a ampliación comprometida
Comisión 8ª, Pesca e Marisqueo

- 32574 (10/PNC-002663)
Grupo Parlamentario de En Marea
Rodríguez Estévez, David e 2 máis
Sobre a dotación pola Xunta de Galicia de medios aos concellos para posibilitarlles a elaboración
dos deus respectivos plans de emerxencia en materia de loita contra o lume e favorecer a coordi-
nación das diferentes administracións nese eido
Comisión 7ª, Agricultura, Alimentación, Gandaría e Montes

- 32585 (10/PNC-002664)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Rodil Fernández, Olalla e 5 máis

Sobre a posición do Parlamento de Galicia respecto do tratamento que se lle está a dar na CRTVG
aos contidos informativos
Comisión 1ª, Institucional, de Administración Xeral, Xustiza e Interior

- 32598 (10/PNC-002665)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Torrado Quintela, Julio e Blanco Rodríguez, Noela
Sobre a actuación que debe levar a cabo o Goberno galego en relación coa publicación das resolu-
cións de concursos relativos a persoal da Consellería de Sanidade, e os datos referidos á reserva
de prazas para as persoas con discapacidade
Comisión 5ª, Sanidade, Política Social e Emprego
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- 32604 (10/PNC-002666)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Pierres López, María Luisa e 2 máis
Sobre o desenvolvemento pola Xunta de Galicia, antes do inicio do curso escolar 2018-2019, das
obras de mellora necesarias nos centros de educación infantil, primaria e secundaria do concello
de Moaña, así como a actuación que debe levar a cabo para ese fin
Comisión 4ª, Educación e Cultura

- 32634 (10/PNC-002667)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Rodríguez Rumbo, Matilde Begoña e Losada Álvarez, Abel Fermín
Sobre a modificación pola  Xunta de Galicia da Orde do 26 de decembro de 2016, pola que se re-
gulan os medios de comprobación do valor dos bens inmobles para os efectos do cálculo dos im-
postos sobre sucesións e doazóns, transmisións patrimoniais e actos xurídicos documentados, así
como a normativa técnica xeral, co fin de adaptar o seu contido normativo á nova doutrina esta-
blecida polo Tribunal Supremo ao respecto
Comisión 3ª, Economía, Facenda e Orzamentos

- 32637 (10/PNC-002668)
Grupo Parlamentario de En Marea
Cuña Bóveda, María de los Ángeles e Chao Pérez, Luca
Sobre a elaboración e presentación polo Goberno galego no Parlamento de Galicia no ano 2018
do informe trianual reflectido na disposición adicional da Lei 2/2014, do 14 de abril, pola igualdade
de trato e a non discriminación de lesbianas, gays, transexuais, bisexuais e intersexuais en Galicia,
así como as actuacións que debe levar a cabo no referido ao ámbito educativo
Comisión 4ª, Educación e Cultura

- 32647 (10/PNC-002669)
Grupo Parlamentario de En Marea
Chao Pérez, Luca e Cuña Bóveda, María de los Ángeles
Sobre o mantemento polo Goberno galego do servizo de cafetería do IES de Elviña no horario que
se viña prestando ao inicio do curso escolar 2017-2018, de xeito que se garanta a posibilidade de
comer no centro
Comisión 4ª, Educación e Cultura

- 32671 (10/PNC-002670)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Díaz Villoslada, Juan Manuel e 4 máis
Sobre as accións que debe levar a cabo o Goberno galego en relación coas actuacións urbanísticas
promovidas no lugar de Chousa do Medio-Vales, na parroquia de Borrifáns, no concello de Oza-
Cesuras
Comisión 1ª, Institucional, de Administración Xeral, Xustiza e Interior

- 32672 (10/PNC-002671)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Díaz Villoslada, Juan Manuel e 4 máis
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Sobre as accións que debe levar a cabo o Goberno galego en relación coas actuacións urbanísticas
promovidas no lugar de Chousa do Medio-Vales, na parroquia de Borrifáns, no concello de Oza-
Cesuras
Comisión 2ª, Ordenación Territorial, Obras Públicas, Medio Ambiente e Servizos

- 32690 (10/PNC-002672)
Grupo Parlamentario de En Marea
Quinteiro Araújo, Paula e Rodríguez Estévez, David
Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego para posibilitar a prestación dun ser-
vizo de urxencias e vixilancia-intervención durante as 24 horas do día pola brigada contraincendios
que desenvolve o seu labor no distrito forestal XI
Comisión 7ª, Agricultura, Alimentación, Gandaría e Montes

- 32710 (10/PNC-002673)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Prado Cores, María Montserrat e 5 máis
Sobre as modificacións que debe introducir o Goberno na Lei 6/2017, de portos de Galicia, para
eximir os concellos e entidades sen ánimo de lucro do pagamento de taxas pola realización de ac-
tividades nos espazos do dominio público portuario, así como as que debe levar a cabo no seu ré-
xime sancionador
Comisión 8ª, Pesca e Marisqueo

- 32716 (10/PNC-002674)
Grupo Parlamentario de En Marea
Torregrosa Sañudo, Julia e Santos Queiruga, Carmen
Sobre as actuacións que debe levar a cabo a Xunta de Galicia en relación coas repercusións que
está a ter a aplicación da normativa que regula a realización de actividades de carácter municipal
e social nos terreos pertencentes ao dominio público portuario
Comisión 8ª, Pesca e Marisqueo

- 32718 (10/PNC-002675)
Grupo Parlamentario de En Marea
Torregrosa Sañudo, Julia e 2 máis
Sobre a revisión polo Goberno galego do Plan director da acuicultura litoral, co fin de darlle priori-
dade unicamente á acuicultura sostible extensible
Comisión 8ª, Pesca e Marisqueo

- 32758 (10/PNC-002676)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Rodil Fernández, Olalla e 5 máis
Sobre a adopción pola  Xunta de Galicia das medidas necesarias para cubrir a demanda de prazas
de comedor escolar existente no CEIP Plurilingüe Calvo Sotelo, no concello do Carballiño
Comisión 4ª, Educación e Cultura

- 32767 (10/PNC-002677)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
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Presas Bergantiños, Noa e 5 máis
Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego en relación coa situación, o mante-
mento do emprego e a innovación tecnolóxica no sector do biodiésel
Comisión 6ª, Industria, Enerxía, Comercio e Turismo

- 32773 (10/PNC-002678)
Grupo Parlamentario de En Marea
Torregrosa Sañudo, Julia e 2 máis
Sobre a demanda que debe realizar o Goberno galego ao Goberno central co fin de definir o criterio
do Estado español diante da Unión Europea en relación coa demanda dun determinado continxente
de atún, así como o establecemento de novos programas que permitan incrementar a produción
de conserva diversificada e de calidade
Comisión 8ª, Pesca e Marisqueo

- 32777 (10/PNC-002679)
Grupo Parlamentario de En Marea
Vázquez Verao, Paula
Sobre as demandas que debe realizar o Goberno galego á empresa Grupo Norte Agrupación Em-
presarial de Servicios, S.L., así como as actuacións que debe levar a cabo en relación coa normativa
vixente en materia de igualdade  e discriminación salarial entre mulleres e homes
Comisión 5ª, Sanidade, Política Social e Emprego

- 32795 (10/PNC-002680)
Grupo Parlamentario de En Marea
Vázquez Verao, Paula
Sobre o impulso pola Xunta de Galicia, antes do ano 2020, dun estudo específico respecto do fi-
nanciamento e implantación da renda básica universal en Galicia
Comisión 5ª, Sanidade, Política Social e Emprego

Admisión da retirada e publicación do acordo

- 32026 (10/PNC-002607)
Grupo Parlamentario de En Marea
Sánchez García, Antón e Cal Ogando, Marcos
Sobre as actuacións que debe levar a cabo a Xunta de Galicia en relación cos supostos incumpri-
mentos da autorización ambiental integrada pola empresa Tecnosolos Galaicos, S.L., no vertedoiro
da canteira de Miramontes, na parroquia de Grixoa, no concello de Santiago de Compostela
BOPG nº 319, do 13.06.2018

A Mesa admite a retirada solicitada no doc. núm. 32497.

1.3.8. Procedementos de control económico e orzamentario
1.3.8.6. Modificacións orzamentarias

Toma de coñecemento e traslado á Comisión 3.ª, Economía, Facenda e Orzamentos e pu-
blicación
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- 32475 (10/MOP-000022)
Dirección Xeral de Relacións Institucionais e Parlamentarias
Modificacións orzamentarias correspondentes ao mes de maio de 2018

1.4. Procedementos de información
1.4.2. Solicitudes de comparecencia 
1.4.2.2. Solicitudes de comparecencia en Comisión

Admisión a trámite, traslado á Mesa da comisión e publicación

- 32547 (10/CPC-000057)
Dirección Xeral de Relacións Institucionais e Parlamentarias
Da Sra. directora da Axencia Galega de Innovación, por petición propia, para informar das actua-
cións postas en marcha pola Xunta de Galicia para o impulso e utilización da compra pública inno-
vadora como oportunidade para o tecido empresarial galego e a mellora dos servizos públicos
Comisión 6ª, Industria, Enerxía, Comercio e Turismo

- 32731 (10/CPC-000058)
Dirección Xeral de Relacións Institucionais e Parlamentarias
Do Sr. director da Axencia Galega da Calidade Alimentaria, por petición propia, para informar da
creación e obxectivos da Axencia Galega da Calidade Alimentaria (Agacal)
Comisión 7ª, Agricultura, Alimentación, Gandaría e Montes

- 32801 (10/CPC-000059)
Dirección Xeral de Relacións Institucionais e Parlamentarias
Do Sr. presidente do ente público Portos de Galicia, por petición propia, para informar sobre a nor-
mativa que regula a realización de eventos en dominio portuario
Comisión 8ª, Pesca e Marisqueo

- 32851 (10/CPC-000060)
Dirección Xeral de Relacións Institucionais e Parlamentarias
Do Sr. director xeral de Función Pública, a petición propia, para informar acerca da finalización do pri-
meiro proceso selectivo de empregados públicos da Xunta de Galicia reservado para persoas con dis-
capacidade intelectual así como da apertura das listas de contratación temporal para este colectivo
Comisión 1ª, Institucional, de Administración Xeral, Xustiza e Interior

- 32852 (10/CPC-000061)
Dirección Xeral de Relacións Institucionais e Parlamentarias
Da Sra. directora da Axencia Tributaria de Galicia, para informar sobre a programación levada a
cabo por esta dirección ao longo do ano 2017
Comisión 3ª, Economía, Facenda e Orzamentos

- 32861 (10/CPC-000062)
Dirección Xeral de Relacións Institucionais e Parlamentarias
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do Sr. director xeral da Corporación Radio e Televisión de Galicia, por petición propia, a efectos de
presentar, en relación co sistema de gobernanza e rendición de contas establecido na Lei 9/2011,
artigo 48, Memoria sobre a execución da función de servizo público encomendada referida ao con-
xunto das súas actividades, programacións, servizos e emisión, correspondente ano ano 2017
Comisión Permanente non Lexislativa de Control da Corporación da RTVG

Santiago de Compostela, 28 de xuño de 2018
Diego Calvo Pouso
Vicepresidente 1º
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Á Mesa do Parlamento 

 

 O Grupo Parlamentario de En Marea, ao abeiro do disposto no 

Regulamento da Cámara, mantén para a súa defensa en Pleno, todas as emendas 

presentadas á Proposición de lei do Grupo Parlamentario do Bloque 

Nacionalista Galego, para presentar perante o Congreso dos Deputados, 

orgánica de transferencia da titularidade e competencias da autoestrada AP-

9 á Comunidade Autónoma de Galicia, doc. núm. 20737 (10/PPLC-000007), 

que non foron incorporadas ao Ditame da Comisión. 

 

 Santiago de Compostela, 26 de xuño de 2018.    

 

Asdo.: Antón Sánchez García 

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

 
 
 
Asinado dixitalmente por: 

 
Antón Sánchez García na data 26/06/2018 12:52:49 

 

107189



       

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

OFICINA PARLAMENTAR 
Parlamento de Galiza 

Rúa do Hórreo, s/n. Tel. 0034 981 551 545 
Fax. 0034 981 551 420. Fax prensa: 0034 981 551 421 

gp-bng@parlamentodegalicia.gal 
15702 Santiago de Compostela 

Galiza 

 

 

Á Mesa do Parlamento 

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

portavoz, e ao abeiro do disposto no artigo 119 do Regulamento da Cámara, formula os 

seguintes votos particulares, para a súa defensa en Pleno, respecto do ditame emitido 

en relación coa Proposición de lei para presentar perante o Congreso dos 

Deputados, orgánica de transferencia da titularidade e competencias da 

autoestrada AP-9 á Comunidade Autónoma de Galicia [10/PPLC-000007 (doc. 

núm. 20737)]. 

 

Voto particular 1.- Mantemento do texto orixinal da Disposición adicional 

primeira. 

“O traspaso efectivo regulado no artigo 2 deberá concretarse no prazo máximo 

de seis meses desde a entrada en vigor da presente Lei.” 

 

Voto particular 2.- Mantemento do texto orixinal da Disposición adicional 

terceira. 

“A Administración Xeral do Estado asumirá as obrigas económicas e financeiras 

no caso de que, no exercicio das competencias delegadas na presente Lei, a 

Comunidade Autónoma acordase o rescate da concesión da autoestrada AP-9 para a súa 

reversión ao ámbito público.” 

 

Santiago de Compostela, 27 de xuño de 2018 

 

Asdo.: Ana Pontón Mondelo 

Portavoz do G.P. do BNG 
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OFICINA PARLAMENTAR 
Parlamento de Galiza 

Rúa do Hórreo, s/n. Tel. 0034 981 551 545 
Fax. 0034 981 551 420. Fax prensa: 0034 981 551 421 

gp-bng@parlamentodegalicia.gal 
15702 Santiago de Compostela 

Galiza 

 

 

 

 

 

Asinado dixitalmente por: 

 

Ana Pontón Mondelo na data 27/06/2018 16:39:05 
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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, Raúl 
Fernández Fernández e María Luisa Pierres López, 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 Comisión 2.ª, Ordenación Territorial, Obras 
Públicas, Medio Ambiente e Servizos. 
 

Exposición de motivos 
 
En xullo do ano 2000, a Asemblea Xeral de Nacións Unidas recoñecía 
o acceso básico á auga e ao saneamento como un dereito humano. 
Fundamentalmente, a auga é un dereito esencial para a vida e a 
dignidade dos seres humanos, polo que os servizos de auga e 
saneamento están vinculados a dereitos humanos e non poden ser 
xestionados só dende a lóxica do mercado. 
 
As precipitacións medias en España téñense reducido nun 20 % nos 
últimos 15 anos, acompañadas de episodios de choivas intensas e 
torrenciais. Galicia resultou afectada nestes dous últimos anos por unha 
seca á que nos teremos que acostumar porque vai ser máis frecuente e 
intensa polo cambio climático e que debe crear conciencia na 
poboación. As nosas reservas hídricas nos encoros estaban en decembro 
de 2017 un 20 % por debaixo do habitual, cun déficit de precipitacións 
de case o 50 % no que ía de ano hidrolóxico, o que pon en solfa a 
confianza na existencia de concas tradicionalmente con capacidade de 
aportar auga a outras deficitarias.   
 
Precísase unha xestión integral do ciclo da auga como recurso público 
que garanta o acceso de toda a cidadanía a este recurso. Garantía que 
abarque o abastecemento, a calidade e a seguridade para a saúde das 
persoas, o mellor tratamento posible para os vertidos das augas 
residuais e a protección dos ecosistemas acuáticos, arbitrando especiais 
medidas de protección para aqueles territorios que sexan depositarios 
de masas de auga para abastecemento. Cómpre unha transición 
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hidrolóxica semellante á transición enerxética, incluída a realización 
dunha auditoría hidrolóxica como á solicitada na transición enerxética. 
 
Por todo o exposto, o Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia 
presenta a seguinte proposición non de lei para o seu debate en 
Comisión: 
 
O Parlamento galego insta a Xunta de Galicia a elaborar e traer a esta 
Cámara, antes de que remate o ano 2018, un informe sobre transición 
hidrolóxica no que se inclúan unha auditoría hidrolóxica e, como 
mínimo, as seguintes medidas de consumo responsable: 
 

1. Xestión do entorno das correntes de auga.  
2. Contra a contaminación e a sobreexplotación dos acuíferos.  
3. Reutilización das augas residuais axeitadamente depuradas. 
4. Respecto dos caudais ecolóxicos.  
5. Xestión do uso diario da auga de consumo, comezando polos 

edificios públicos. 
6. Sectorización das redes de abastecemento, incluídas técnicas en 

busca de fugas. 
7. Regulación da presión da rede en función da demanda.  
8. Priorización dos procesos de potabilización. 
9. Elaboración de campañas de concienciación para os 

consumidores finais.  

 
Pazo do Parlamento, 14 de xuño de 2018 
 
Asdo.: Patricia Vilán Lorenzo 
   Raúl Fernández Fernández 
   María Luisa Pierres López 
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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Patricia Vilán Lorenzo na data 15/06/2018 11:28:09 

 
Raúl Fernández Fernández na data 15/06/2018 11:28:15 

 
María Luisa Pierres López na data 15/06/2018 11:28:20 

 
Xoaquín María Fernández Leiceaga na data 15/06/2018 11:28:24 
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    Á MESA DO PARLAMENTO 

 

 

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

Santos Queiruga, ao abeiro do disposto no artigo 160 do Regulamento da 

Cámara, presenta a seguinte Proposición non de lei para o seu debate na 

Comisión 1ª. 

  

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

  

A Exposición de Motivos da Lei 19/2013, do 9 de decembro, de transparencia, 

acceso á información pública e bo goberno sostén que:  

  

“A transparencia, o acceso á información pública e as normas de bo goberno 

deben ser os eixes fundamentais de toda acción política. Só cando a acción dos 

responsables públicos se somete a escrutinio, cando os cidadáns poden coñecer 

como se toman as decisións que lles afectan, como se manexan os fondos 

públicos ou baixo que criterios actúan as nosas institucións poderemos falar do 

inicio dun proceso no que os poderes públicos comezan a responder a unha 

sociedade que é critica, esixente e que demanda participación dos poderes 

públicos” 

  

Posteriormente aprobouse no Parlamento de Galicia a Lei 1/2016, do 18 de 

xaneiro, de transparencia e bo goberno, que facía fincapé no “control cidadán 

sobre a actividade gobernamental” e explicaba que “os mecanismos de 

transparencia e de bo goberno funcionan como contrapesos que garanten a 

protección da cidadanía fronte a hipotéticas arbitrariedades do poder público e 

o uso indebido dos cartos ou patrimonios públicos”. 
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Pero despois destas declaracións de intencións as decisións que se toman son moi 

distintas, como se pode ver na xestión realizada pola Consellería de Sanidade nos 

convenios asinados coa multinacional Medtronic.  

  

A decisión da Consellería foi sinxela, negar a información. Negar 

información á cidadanía e negar a información ao propio Parlamento de Galicia. 

O motivo é que consideran que facer públicos os anexos dos convenios poría en 

perigo o segredo comercial e/ou á propiedade industrial e intelectual. 

  

Esta decisión tomouse sen consultar á empresa Medtronic. A Administración 

omitiu de xeito “involuntario” este trámite de audiencia. Este trámite foi definido 

como “esencial” pola Comisión de Transparencia, no seu informe dado o 23 de 

maio de 2018, “                                                                  

                                                                  mesma”. 

  

A Xunta optou pola opacidade, non pola transparencia. E era sinxelo facer as 

cousas doutro xeito. Tanto como mirando o que fixeran en Cataluña. 

Alí o Institut Català de la Salut publicou unha copia íntegra dos convenios no 

seu portal de transparencia. Pero en Galicia, a Xunta, sen tan sequera 

preguntar á empresa, considera que os intereses de Medtronic poderían verse 

prexudicados e deciden negar información á cidadanía e ao Parlamento. 

  

Pero meses despois á Comisión de Transparencia obriga á Consellería de 

Sanidade a facer as cousas conforme a dereito e a retrotraer o expediente de 

solicitude de información.  

  

A limitación da información debe realizarse tras analizar as circunstancias 

concretas e sempre dun xeito xustificado e proporcional. “En calquera caso se 

non fose posible                                                              
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                                                  concederse o acceso parcial 

previa omisión da información afectada polo límite”, como recorda a Comisión.  

  

Non sería lóxico que se en Cataluña foi posible coñecer toda a información, a 

Xunta de Galicia optase pola opacidade despois de que a Comisión de 

Transparencia a deixase en evidencia.  

  

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

Proposición non de lei para o seu debate na Comisión 1ª: 

  

O Parlamento de Galicia insta á Xunta de Galicia a: 

  

1º ) Cumprir de xeito inmediato, e coa máxima celeridade posible, os trámites 

ordenados pola Comisión de Transparencia galega. 

  

2º)  Non poñer trabas no acceso á información por parte da cidadanía e do propio 

Parlamento. 

 

 Santiago de Compostela, 15 de xuño de 2018. 

 

   Asdo.: Carmen Santos Queiruga 

    Voceira s. do G.P. de En Marea. 

 

 

 

 
Asinado dixitalmente por: 

107197



 
 

 

 

 
Carmen Santos Queiruga na data 15/06/2018 12:49:47 
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    Á MESA DO PARLAMENTO 

 

O Grupo Parlamentar de En Marea, por iniciativa dos seus deputados Antón 

Sanchez 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 na Comisión 3.ª 

Exposición de motivos 

A Sala III, do Contencioso-Administrativo, do Tribunal Supremo, acaba de 

establecer como doutrina que o método de comprobación do valor real de 

inmobles, para os efectos do cálculo do Imposto sobre Transmisións 

Patrimoniais, que posibilita a Lei Xeral Tributaria, consistente en multiplicar o 

valor catastral por un coeficiente, non é idóneo nin adecuado, salvo que se 

complemente cunha comprobación directa por parte da Administración do 

inmoble concreto sometido a valoración.  

O Supremo establece como doutrina que “o método de comprobación consistente 

na estimación por referencia a valores catastrais, multiplicados por índices ou 

coeficientes (artigo 57.1. b) da Lei Xeral Tributaria) non é idóneo, pola súa 

xeneralidade e falta de relación co ben concreto de cuxa estimación se trata, para 

a valoración de bens inmobles naqueles impostos en que a base impoñible vén 

determinada legalmente polo seu valor real, salvo que tal método se 

complemente coa realización dunha actividade estritamente comprobadora 

directamente relacionada co inmoble singular que se someta a avalúo”.  

Engade que a aplicación dese método de comprobación “non dota á 

Administración dunha presunción reforzada de veracidade e acerto dos valores 

incluídos nos coeficientes, figuren en disposicións xerais ou non”, así como que 

“a aplicación de tal método para rectificar o valor declarado polo contribuínte 
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esixe que a Administración exprese motivadamente as razóns polas que, ao seu 

xuízo, tal valor declarado non se corresponde co valor real, sen que baste para 

xustificar o inicio da comprobación a mera discordancia cos valores ou 

coeficientes xerais publicados polos que se multiplica o valor catastral”. 

E ademais, deixa claro a quen corresponde a carga da proba neste terreo: “o 

interesado non está legalmente obrigado a acreditar que o valor que figura na 

declaración ou autoliquidación do imposto coincide co valor real, sendo a 

Administración a que debe probar esa falta de coincidencia”. 

A sentencia é de aplicación xeral aínda que se refira a un caso de Castela A 

Mancha e, polo tanto, o Goberno galego ten que aplicar cambios que adapten a 

normativa a esta nova situación. 

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

Proposición non de lei para o seu debate en Comisión: 

O Parlamento galego insta á Xunta de Galicia a modificar a Orde do 28 de 

decembro de 2015, modificada pola Orde de 26/12/2016, pola que se regulan os 

medios de comprobación do valor dos bens inmobles que se utilizarán, dos 

previstos no artigo 57 da Lei 58/2003, do 17 de decembro, xeral tributaria, no 

ámbito dos impostos sobre sucesións e doazóns e sobre transmisións patrimoniais 

e actos xurídicos documentados, así como a normativa técnica xeral, e as 

resolucións posteriores co fin de adaptar o contido normativo á nova doutrina 

sobre o método de comprobación do valor real de inmobles a efectos do cálculo 

do Imposto sobre Transmisións Patrimoniais 

 

 Santiago de Compostela, 18 de xuño de 2018 
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   Asdo.: Antón Sánchez García 

    Marcos Cal Ogando 

    Voceiro s. e deputado do G.P de En Marea. 

 

 

 

 

 
Asinado dixitalmente por: 

 
Antón Sánchez García na data 18/06/2018 10:44:04 

 
Marcos Cal Ogando na data 18/06/2018 10:44:11 
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   Á MESA DO PARLAMENTO 

 

O Grupo Parlamentar de En Marea, por iniciativa dos seus deputados 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 na Comisión 2.ª 

Exposición de motivos 

Os desafiuzamentos e a falla do dereito á vivenda seguen a ser un grave 

problema en Galiza 10 anos despois do estoupido da burbulla inmobiliaria. 

Na actualidade redúcese o número de execucións hipotecarias, pero os desaloxos 

por impago de aluguer medran. Estase a inflar unha burbulla do aluguer e os 

prezos suben espectacularmente, nomeadamente nas cidades, onde máis demanda 

existe. 

Os prezos subindo xunto cos salarios e as condicións laborais precarias forman 

un cóctel explosivo que incrementa os desafiuzamentos e os problemas para o 

acceso a unha vivenda digna. 

En Galiza téñense tomado medidas superficiais ao respecto pero non ten habido 

unha aposta polo cambio de modelo onde se poña por diante o dereito á vivenda 

do negocio especulativo. 

Pero en ningún caso se adoptou un método de coordinación administrativo eficaz 

e áxil, non se está a dar unha resposta suficiente no realoxo nin existe un parque 

público de vivenda a prezo social suficiente para atender a demanda. 
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Recentemente vén de aprobarse a “Lei 5/2018, de 11 de xuño, de modificación 

da Lei 1/2000, de 7 de xaneiro, de Enxuizamento Civil, en relación á ocupación 

ilegal de vivendas.” 

Contén unha Disposición Adicional de coordinación e cooperación entre 

Administracións públicas, co seguinte contido: 

 

1.As distintas Administracións públicas, no ámbito das súas respectivas 

competencias, incorporarán, nos protocolos e plans para garantir políticas 

públicas en materia de vivenda, medidas áxiles de coordinación e cooperación, 

especialmente cos responsables dos servizos sociais no ámbito autonómico e 

local, ao obxecto de previr situacións de exclusión residencial e para que resulte 

eficaz a comunicación prevista no apartado 4 do artigo 150 e no apartado 1 bis do 

artigo 441 da Lei 1/2000, de 7 de xaneiro, de Enxuizamento Civil, a fin de dar 

resposta axeitada, e o máis inmediata posible, a aqueles casos de vulnerabilidade 

que se detecten nos procedementos conducentes ao lanzamento de ocupantes de 

vivendas e que esixen actuacións previas e coordinadas das administracións 

competentes. 

 

2. Estes protocolos e plans garantiran a creación de rexistros, ao menos no 

ámbito territorial de cada Comunidade Autónoma, que incorporen datos sobre o 

parque de vivendas sociais dispoñibles para atender a persoas o familias en risco 

de exclusión.  

Galiza debe atender esta demanda de creación de plans e protocolos áxiles e 

eficaces para previr situacións de exclusión e debe crear un rexistro público de 

vivenda social dispoñible para atender aos colectivos en risco de exclusión. 

Por outra banda, para incrementar o parque de vivendas é imprescindible 

mobilizar vivenda baleira. Con este obxectivo sería necesaria a modificación do 
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Decreto 17/2016 polo que se crea e regula o censo de vivendas baleiras de Galiza 

estendéndoo a todos os concellos e implicando obrigatoriamente ao IGVS na 

mobilización de dito parque de vivendas para a disposición concertada ou 

conveniada dese fondo. 

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

Proposición non de lei para o seu debate en Comisión: 

O Parlamento galego insta á Xunta de Galicia a: 

1)A través do diálogo coa FEGAMP e os concellos galego elaborar un protocolo 

de coordinación entre administracións ao obxecto de previr situacións de 

exclusión residencial e a fin de dar resposta axeitada, e o máis inmediata posible, 

a aqueles casos de vulnerabilidade que se detecten nos procedementos 

conducentes ao lanzamento de ocupantes de vivendas e que esixen actuacións 

previas e coordinadas das administracións competentes. 

2) Crear un rexistro público galego do parque de vivendas sociais dispoñibles 

para atender a persoas ou familias en risco de exclusión. 

3)Modificar o Decreto 17/2016, polo que se crea e regula o Censo galego de 

vivendas baleiras de xeito que estenda o censo de vivendas baleiras a todos os 

concellos, con independencia da súa poboación, e a que se contemple a 

intervención obrigatoria do IGVS na mobilización de dito parque de vivendas 

para a disposición concertada ou conveniada dese fondo.  

 

 Santiago de Compostela, 18 de xuño de 2018. 

   Asdo.: Antón Sánchez García 

    Marcos Cal Ogando 

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

 
Antón Sánchez García na data 18/06/2018 10:45:26 

 
Marcos Cal Ogando na data 18/06/2018 10:45:34 
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    Á MESA DO PARLAMENTO 

 

O Grupo Parlamentar de En Marea, por iniciativa dos seus deputados 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 na Comisión 2.ª. 

 

Exposición de motivos 

 

A empresa Tecnosolos Galaicos S. L. desempeñou ata agora a súa actividade na 

canteira de Miramontes, Grixoa (Santiago de Compostela), elaborando 

tecnosolos (solos artificiais feitos a partir de residuos) que se destinan na súa 

maioría á recuperación do solo degradado pola actividade de extracción de áridos 

na propia canteira. 

 

Tecnosolos Galaicos debe presentar un informe semestral de actividade. No 

informe do 1º semestre de 2016 a empresa manifesta, no punto 1 –“Relación de 

entrada de residuos”– que entre o 1 de xaneiro e o 30 de xuño de 2016, 

recibíronse na instalación 16.039,275 toneladas de residuos, das que se 

empregaron para a elaboración de tecnosolos 13.229,035 toneladas. No punto 3 –

“Destino del tecnosol producido”– dise textualmente: “Hasta la fecha todo el 

tecnosol producido se encuentra almacenado en espera de su aplicación en las 

zonas a regenerar dentro de la cantera”. 

 

A afirmación citada non encaixa co feito de que nos proxectos da planta de 

elaboración de tecnosolos non se contempla ningunha zona de almacenamento, 

salvo a zona de maduración que ten unha capacidade máxima de 900 toneladas. 

De feito o proxecto de explotación describe que, tras a maduración, os tecnosolos 

son transportados directamente á zona de aplicación. Pero a realidade é ben 
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distinta. Os tecnosolos foron almacenados no exterior, preto da planta de 

elaboración, nun acopio de varios metros de altitude, creando unha parede 

artificial no extremo sur da canteira. 

 

No informe semestral de actividade do 1º semestre de 2017, dise que o material 

elaborado que estaba almacenado durante o 2016 aplicouse na canteira entre os 

meses de outubro e novembro, mentres a meteoroloxía o permitiu. Segundo o 

informe, o material producido entre decembro de 2016 e xuño de 2017 

almacenouse preto da planta de produción, para ser aplicado entre os meses de 

xullo e outubro do 2017.  

 

Atendendo á normativa ITR/01/08 –instrución técnica de residuos para a 

elaboración de solos artificiais– e segundo o recollido nas condicións da 

resolución 05/10/2016, o tecnosolo deberá achegarse en épocas do ano en que 

non se produza unha saturación hídrica do terreo. Aparentemente, para cumprir 

con esta condición, Tecnosolos Galaicos opta por unha solución moito peor que é 

almacenalos no extremo da canteira, no borde da montaña, nun lugar non 

impermeabilizado, expostos á auga de choiva, xerando lixiviados directamente 

cara o exterior da canteira. O problema  agrávese tendo en conta que, segundo 

demostraron as inspeccións, o produto elaborado nin sequera cumpría as 

condicións para ser considerado tecnosolo e que, ademais, almacenábase sen 

madurar. 

 

Non se entende, por tanto, por que non contando a empresa cun lugar 

impermeabilizado e cuberto (para evitar a contaminación por lixiviados) onde 

almacenar o tecnosolo elaborado, se lle permite empezar a actividade moitos 

meses antes de que lle fose outorgada a autorización para a aplicación do 

tecnosolo na canteira (o día 05/10/2016) e como, tendo coñecemento dos 

almacenamentos a través dos informes semestrais de actividade, non se lle insta a 
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parar a produción ata darlle saída aos acopios. Os lixiviados xerados por esta 

acumulación están provocando, aínda na actualidade, vertidos cara as leiras dos 

veciños que desembocan no regato do Gatofero. Recentemente descubriuse 

ademais unha posible afección á fonte da que se abastecen os veciños de 

Miramontes. 

 

Tampouco se comprende o temerario déficit de control da empresa. Nas actas de 

inspección non figura ningún control de augas subterráneas, que debería 

realizarse tendo en conta: 

 

- As acumulacións de residuos que lixivian cara a ladeira da montaña 

mediante unha gabia escavada no terreo. 

- A existencia de 3 fontes no contorno próximo dos espazos de aplicación 

dos tecnosolos.  

- Que a ITR/01/08 contempla a posibilidade do control de augas 

subterráneas no caso de aplicarse tecnosolos a superficies de máis de 1 ha, 

como é o caso da canteira de Miramontes. 

- Que as zonas de aplicación de “supostos tecnosolos” están próximas (200-

400 metros) a espazos sensibles (curso fluvial, terreos agrícolas e 

vivendas). 

 

Atendendo ás analíticas que os inspectores ambientais da propia Xunta realizaron 

ás mostras recollidas, bótase en falla, ademais, a comprobación de diversas 

condicións que deben cumprir os tecnosolos conforme á instrución técnica de 

residuos ITR/01/08 relativa á elaboración de solos artificiais. Falla:  

 

- A verificación dos niveis máximos de microorganismos patóxenos 

Salmonella e Escherichia coli. 

- O ensaio de toxicidade aguda en miñocas conforme ao test OCDE 207. 
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- O ensaio de emerxencia e crecemento de sementes de plantas terrestres 

conforme ao test OCDE208. 

 

Nas conclusións da acta de inspección do vertedoiro do 19 de novembro 

advírtese tamén de que:  

 

- Non se realizan caracterizacións básicas nin probas de conformidade dos 

residuos que entran no vertedoiro con maior carga orgánica. 

- Non se fai un control visual do contido dos residuos antes da descarga do 

camión no vertedoiro.  

- As analíticas do contido de carbono orgánico disolto (COD) en tres 

mostras arroxaron resultados incompatibles coa normativa vixente.  

- A xestión no rexeitamento de residuos é deficiente.  

- Nas observación macroscópicas observáronse residuos que non deben 

entrar no vertedoiro e non están reflexados no libro de incidencias.  

 

Pero o máis grave na xestión do vertedoiro é que, paulatinamente, se está 

modificando o seu uso de facto para transformalo nun vertedoiro de residuos 

domésticos que chegan como rexeites doutras plantas.  

O vertedoiro de residuos industriais é xestionado por Sertego Servicios 

Medioambientales SL á que se lle outorgou unha Autorización Ambiental 

Integrada, que foi modificada ata 12 veces ao longo dos anos. 

 

No proxecto construtivo do vertedoiro, no punto 13 “Protección de la calidad del 

aire y seguridad en el vaso de vertido. Producción y tratamiento de gases”,  

estímase que a porcentaxe de materia orgánica recibida no vaso de vertedura sexa 

aproximadamente, en composición real do 5% , aínda que, nunha posición 

conservadora partiuse dunha porcentaxe máxima en peso do 10%. Tal e como se 

reflicte no Protocolo de Admisión controlarase a porcentaxe de materia orgánica 
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por medio das análises que se realizarán aos residuos de entrada. Segundo se 

describe neste mesmo apartado: 

 

“En el caso concreto del vaso de EYREGA, partiendo de que se prohíbe el 

vertido de residuos líquidos, que se controlará la presencia de agua en el 

residuo y que se garantizará el control de presencia de materia orgánica a 

través de las pruebas de conformidad iniciales del residuo cabe esperar 

una producción de gas muy reducida en la realidad, tanto por ausencia de 

insumo a la reacción (bajo % en peso de materia orgánica) como por 

restricción en la presencia de agua en el residuo (materiales, en general de 

baja higroscopicidad).” 

 

Pero a realidade é que non se están cumprindo estas condicións sinaladas no 

proxecto do vertedoiro. Por unha banda, a entrada de líquidos e auga no vaso é 

superior ao inicialmente previsto. Por outra, as inspeccións confirman que a 

porcentaxe de materia orgánica que se está admitindo no vertedoiro é moi 

superior ao 10% estimado no proxecto aprobado. 

 

As consecuencias do desleixo na xestión do vertedoiro falan por si mesmos da 

ameaza que o lugar supón para a contorna e para a saúde. A  auga da choiva que 

escorrega ou filtra a través do amoreamento dos lodos da ría de Noia e o 

amoreamento dos  “supostos tecnosolos” é vertida directamente ao solo, sen ser 

tratada, por medio dunha gabia escavada sobre o terreo. A situación sigue sen 

arranxarse 10 meses despois da primeira acta onde se detectan os vertidos cara a 

ladeira sur da montaña. 

 

O asunto é tan grave que ata a Directora Xeral de Calidade Ambiental e Cambio 

Climático tivo que recoñecer na Comisión de Medio Ambiente do 22 de marzo 
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do presente ano que, efectivamente, a situación do vertedoiro non é adecuada 

pola proximidade ás casas da veciñanza.  

 

Por todo o exposto, os deputados asinantes presentan a seguinte Proposición non 

de lei: 

 

 O Parlamento galego insta a Xunta de Galicia a: 

 

 Incoar expedente sancionador a Sertego Servizos Medioambientales SL 

polos graves incumprimentos da Autorización Ambiental Integrada. 

 Retirar os residuos contaminantes que xerou Tecnosolos Galaico. 

 

Santiago de Compostela, 18 de xuño de 2018. 

 

   Asdo.: Antón Sánchez García 

    Marcos Cal Ogando 

    Voceiro s.  e deputado do G.P. de En Marea. 
 

 

Asinado dixitalmente por: 

 

Antón Sánchez García na data 18/06/2018 14:27:42 

 

Marcos Cal Ogando na data 18/06/2018 14:27:49 
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Á MESA DO PARLAMENTO 

 

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

Vázquez Verao e ao abeiro do disposto no artigo 160 do Regulamento da 

Cámara, presenta a seguinte Proposición non de lei para o seu debate en 

Comisión 5ª 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

O Concello do Saviñao conta con 3.832 habitantes (IGE: 2017), dos cales 1.625 

(o 42,4%) teñen máis de 65 anos, tendo un índice de envellecemento (número de 

persoas maiores de 65 en relación ás menores de 16) de 555,31, moi superior á 

media galega (192,5). 

 

A idade media do Concello é de 56,96 anos. 

 

En canto ás persoas con discapacidade, o Concello do Saviñao contaba en 2017 

con 257 persoas con discapacidade recoñecida. 

 

O Concello do Saviñao non dispón de centros de atención á terceira idade. 

 

En 2010, a Deputación acordou construír unha residencia e centro de día no 

Saviñao e no 2011 adquiríronse terreos para a mesma. A xuño de 2018 non hai 

nada avanzado, nin por parte da Deputación nin por parte do Concello do 

Saviñao. 

 

Recentemente, a Xunta vén de anunciar o inicio da construción do novo centro 

de saúde do Saviñao (sendo en 2016 cando se publicou o anuncio para a 
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licitación da redacción do proxecto), prevendo o remate das obras a finais do ano 

2019, co cal quedará en desuso o actual edificio. 

 

O edificio do centro de saúde do Saviñao presenta deficiencias estruturais, polo 

que sería preciso un estudo para determinar a viabilidade para novos usos, como 

o de centro de día. 

 

Polo anteriormente exposto, o Grupo Parlamentario de En Marea propón a 

adopción dos seguintes acordos. 

 

O Parlamento de Galicia insta á Xunta a: 

 

1. Elaborar, antes de finais do ano 2018, un estudo para determinar a viabilidade 

do edificio do centro de saúde do Saviñao para albergar un centro de día. 

 

2. De ser viable o uso do edificio do centro de saúde do Saviñao como centro de 

día, impulsar en 2019, xunto con Concello do Saviñao e Deputación de Lugo, a 

dotación do Concello do Saviñao cun centro de día público para proporcionar 

atención diúrna a persoas maiores e dependentes do municipio. 

 

Santiago de Compostela, 19 de xuño de 2018. 

 

 

Asdo.: Paula Vázquez Verao 

Deputada do G.P. de En Marea 

Luís Villares Naveira 

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

 
Paula Vázquez Verao na data 19/06/2018 10:25:35 

 
Luis Villares Naveira na data 19/06/2018 10:25:45 
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Á MESA DO PARLAMENTO 

 

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

Vázquez Verao, ao abeiro do disposto no artigo 160 do Regulamento da 

Cámara, presenta a seguinte Proposición non de lei para o seu debate na 

Comisión 2ª. 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 

 

Ao adxudicárense os contratos de transporte da denominada “Primeira Fase” do 

Plan de Transporte Público de Galiza, en 2017, xeneralizáronse as disfuncións en 

todo o País. Entre os problemas do desenvolvemento do novo Plan, no sur de 

Lugo empeoraron os horarios nas liñas de bus de Quiroga, Chantada, O Saviñao 

e Ferreira de Pantón e xeneralizouse a falta de información sobre horarios por 

parte das empresas concesionarias. Como xa denunciáramos dende En Marea, a 

chamada “primeira fase” do plan fíxose sen diálogo coa sociedade civil 

directamente afectada e de xeito improvisado, en lugar de elaborar un plan serio e 

a longo prazo que adapte o transporte de viaxeiros/as por estrada ás necesidades 

da poboación.  

 

Deste xeito, no sur de Lugo, foron numerosas as queixas cidadás, en canto á falta 

de liñas e de información. 

 

A sentenza do Tribunal Supremo en marzo de 2016 que anulaba 129 concesións 

de transporte público por estrada ao considerar que a Resolución do 26 de 

febreiro de 2010, da Dirección Xeral de Mobilidade pola que se aproba o Plano 

de Modernización das concesións de transporte público regular permanente de 

persoas de uso xeral por estrada de Galiza incumpría o Regulamento 1370/2007, 
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provocou a necesidade de elaborar unha lei de xeito urxente (Lei 10/2016, do 19 

de xullo, de medidas urxentes para a actualización do sistema de transporte 

público de Galicia). Así, así Xunta acometeu improvisadamente o que 

denominou “Primeira Fase” do Plan de Transporte Público de Galicia e a partir 

de 2019 debe ter implantado o plan definitivo. Nesta primeira fase, os servizos 

que atenderon tráficos nas comarcas do sur da provincia de Lugo foron o XG-544 

(O Barco de Valdeorras - Ourense), o XG-545 (Castro Caldelas – Monforte de 

Lemos), o XG-547 (Sarria - Pedrafita), o XG-548 (Lalín – Monforte - Lugo) e o 

XG-549 (Chantada - Carballedo), contratos que seguen vixentes, dos cales as 

frecuencias horarias son manifestamente insuficientes. 

 

O 30 de abril de 2018, a Xunta comezou o proceso de información pública do 

novo Plan de Transporte, coa publicación do anuncio da Dirección Xeral de 

Mobilidade polo que se somete a información pública o documento base do Plan 

de transporte público de Galicia. Neste novo documento, contémplanse para o sur 

de Lugo novas liñas, ningunha das cales conecta Folgoso ou Seoane do Courel. 

Así, os centros de saúde de dito municipio son os únicos da zona sur que quedan 

sen conexión con liñas de transporte público; de feito, o centro de saúde de 

Seoane nin sequera se contempla no mapa. 

 

Ademais, non hai concreción suficiente sobre o transporte a demanda nin se 

sinalan medidas alternativas acaídas ao modelo territorial e social do sur lucense, 

tales como o transporte a demanda en vehículos de pequeno tamaño. 

 

Dende En Marea consideramos que é preciso acometer un verdadeiro diálogo 

social que permita establecer a mobilidade de viaxeiros/as por estrada adecuada 

ao noso País e que, particularmente, cubra as necesidades da poboación das 

comarcas do sur de Lugo. 
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A Lei 10/2016, do 19 de xullo, de medidas urxentes para a actualización do 

sistema de transporte público de Galicia, ten como finalidade teórica “facilitar a 

mobilidade das persoas en termos de igualdade, seguridade, calidade, eficiencia 

social e sostibilidade económica-financeira e medioambiental.” 

 

Un dos obxectivos teóricos no novo Plan de Transporte Público de Galicia é 

“garantir a conexión con servizos esenciais e con grandes centros de atracción e 

xeración de movementos, como  poden ser, entre outros, centros educativos, 

áreas empresariais, centros sanitarios, centros administrativos e xulgados”. 

 

Nunha resposta a unha pregunta de En Marea, sobre as incidencias da primeira 

fase do Plan de Transporte, a Xunta sinalou que “desde as Xefaturas Territoriais 

da Consellería de Infraestruturas e Vivenda, conxuntamente cos concellos 

interesados e coas empresas adxudicatarias, estase a realizar a supervisión do 

proceso de implantación, promovendo a introdución daquelas adaptacións que 

resultan convenientes para unha mellor adecuación do servizo público de 

transporte ás demandas e necesidades das persoas usuarias.” 

 

Nesa mesma resposta a En Marea, sinalaba a Xunta que “estanse estudando 

alternativas técnicas que, no curto prazo, mellorarán outras conexións como as do 

Saviñao con Monforte, as de Chantada con Santiago de Compostela, ou, en xeral, 

as conexións cos centros hospitalarios”. A nosa pregunta viña motivada pola 

redución de conexións co Hospital de Monforte. 

 

Tamén indicaba a Xunta que hai outras melloras introducidas no plan “como a 

recuperación de conexións no Courel mediante servizos de transporte integrados, 

servizos respecto dos que tamén se prevé a posibilidade da súa mellora nesta fase 

de implantación mediante unha ampliación do seu ámbito de cobertura. E nos 

próximos meses iranse incorporando novos sistemas de información ás persoas 
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usuarias e de xestión de servizo baixo demanda”. Lonxe de “recuperar” 

conexións no Courel, esta zona exclúese no novo Plan de Transporte, quizais 

tendo en conta que nas Directrices de Ordenación do Territorio de Galicia 

(DOT), no Courel non ten sido identificado ningún núcleo como nodo para o 

equilibrio do territorio; ademais, esta zona acusa unha falta evidente dunha rede 

de estradas acaída. 

 

Polo exposto, o Grupo Parlamentario de En Marea formula a seguinte 

Proposición non de lei para o seu debate na Comisión 2.ª 

O Parlamento de Galicia insta á Xunta de Galicia a: 

 

1. Impulsar un diálogo efectivo, social e político, no sur de Lugo para definir os 

servizos do Plan de Transportes de Galicia no sur de Lugo tendo en conta as 

necesidades da cidadanía. 

 

2. Incluír a zona do Courel no Plan de Transporte Público de Galicia. 

 

3. Mellorar as conexións e frecuencias de transporte público colectivo no sur de 

Lugo. 

 

4. Impulsar un estudo sobre as posibilidades do transporte baixo demanda no sur 

de Lugo, especialmente nas zonas máis despoboadas e envellecidas. 

 

Santiago de Compostela, 19 de xuño de 2018. 

 

Asdo.: Paula Vázquez Verao 

Deputada do G.P. de En Marea 

Luís Villares Naveira 

Voceiro do G.P. de En Marea. 
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Paula Vázquez Verao na data 19/06/2018 13:03:40 

 
Luis Villares Naveira na data 19/06/2018 13:03:45 
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Á MESA DO PARLAMENTO 

 

O Grupo Parlamentario de En Marea, a iniciativa dos deputados Davide 

Rodríguez Estévez e Antón Sánchez García e da 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 na Comisión 7.ª, 

sobre  a proposta de regulación do etiquetado da leite. 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 

 

A Comisión Nacional dos Mercados e da Competencia –o organismo 

independente ao que lle corresponde regular os mercados e garantir e promover 

unha competencia efectiva–, emitiu recentemente un informe sobre a proposta de 

regulación do etiquetado da leite, atendendo así a solicitude do Ministerio de 

Agricultura e Pesca, Alimentación e Medio Ambiente sobre o Proxecto de Real 

Decreto que aborda esa cuestión.  

 

A finalidade do Proxecto de Real Decreto é facer explícita a orixe da leite de 

tódolos produtos lácteos elaborados en España que se comercialicen no noso 

país, de tal xeito que o consumidor estea informado ao respecto.  

 

A conclusión da CNMC é que, efectivamente, a procedencia xeográfica dos 

produtos pode ser un dato de interese para os consumidores e as empresas teñen a 

potestade de indicala na etiquetaxe. Non obstante, rexeita a obrigatoriedade de 

sinalar a orixe da leite porque entende que iso pode contribuír a compartimentar 

o mercado en diferentes zonas xeográficas e restrinxir a libre circulación de 

mercadorías. Desta maneira, Competencia pon en cuestión un aspecto central do 
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acordo lácteo firmado en Madrid fai dous anos e medio, un pacto que foi 

asumido polo Ministerio, a Xunta, os produtores, as industrias e a distribución.  

 

Custa entender as dúbidas que manifesta Competencia ante o etiquetado, tendo 

en conta que a medida favorecería aos consumidores. Só se comprenden se o 

obxectivo é favorecer os intereses das multinacionais estranxeiras.  

 

Tampouco se entenden cando observamos o que sucede na nosa contorna. Países 

como Francia, Italia, Portugal, Grecia, Finlandia ou Lituania levan tempo 

etiquetando a leite, e iso non supuxo ningún colapso do mercado.  

 

 

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

Proposición non de lei para o seu debate na Comisión 7.ª 

 

O Parlamento galego insta a Xunta de Galicia a instar ao novo Goberno do 

Estado español a asumir e aplicar o acordo lácteo tal e como foi pactado dous 

anos e medio.  

 

Santiago de Compostela, 19 de xuño de 2018. 

 

Asdo.: Davide Rodríguez Estévez 

Paula Quinteiro Araujo 

Deputado e deputada do G.P. de En Marea 

Antón Sánchez García 

Vicevoceiro do G.P. de En Marea. 
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David Rodríguez Estévez na data 19/06/2018 13:42:55 

 
Paula Quinteiro Araújo na data 19/06/2018 13:43:04 

 
Antón Sánchez García na data 19/06/2018 13:43:10 
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Á MESA DO PARLAMENTO 

 

O Grupo Parlamentar de En Marea, por iniciativa dos seus deputados e 

deputadas Marcos Cal Ogando, Julia Torregrosa Sañudo, Paula Quinteiro 

Araujo, Carmen Santos Queiruga e Luis Villares Naveira, ao abeiro do 

disposto no artigo 160 do Regulamento da Cámara presenta a seguinte 

Proposición non de lei para o seu debate na Comisión 8ª. 

 

Exposición de motivos 

A cidadanía de Vilagarcía leva anos agardando a ampliación da depuradora local, 

unha ampliación prometida no Horizonte 2016-2021 pero da que aínda non hai 

previsión feita nin orzamento concedido.  

O pasado luns 18 de xuño a depuradora volveu dar problemas, xerando un 

vertido insalubre e altamente molesto para a poboación local. Un fallo na planta 

de pre-tratamento obrigou a baleirar o contido na depuradora, que non tendo 

capacidade suficiente, ocasionou o vertido na ría.  

A ampliación da depuradora vense solicitando dende hai anos, e a operación foi 

estimada en 2.000.000 na anterior lexislatura, pero non é a única demanda 

existente arredor da mesma. É fundamental dotar a depuradora de Vilagarcía dun 

sistema de tratamento terciario que permita o uso de gran parte da auga que alí 

chega.  

As rías galegas non son só un espazo de biodiversidade que temos a obriga de 

coidar, senón unha fonte de recursos valiosísima da que dependen en gran 

medida moitas das poboacións costeiras galegas. Garantir a salubridade das rías é 
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un compromiso non só ecolóxico ou sanitario senón económico para ca cidadanía 

galega. 

Polo exposto presentase a seguinte Proposición non de lei para o seu debate en 

Comisión: 

 

O Parlamento galego insta a Xunta a : 

 

 1.- Iniciar un estudo en colaboración co Concello de Vilagarcía de Arousa 

para detectar as eivas da depuradora e detectar e estudar as solucións necesarias. 

     

            2.- Estudar a ampliación da depuradora incluíndo un sector de tratamento 

terciario. 

 

 3.- Incluír no orzamento do próximo ano unha partida suficiente para 

ampliar e mellorar a depuradora de Vilagarcía, dando solución aos problemas 

ocasionados pola súa falta de capacidade e engadindo un sector de tratamento 

terciario.  

  

 Santiago de Compostela, 19 de xuño de 2018. 

 

     

 

 

 

 

 
Asinado dixitalmente por: 
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Marcos Cal Ogando na data 19/06/2018 14:13:26 
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Paula Quinteiro Araújo na data 19/06/2018 14:13:51 

 
Carmen Santos Queiruga na data 19/06/2018 14:13:58 

 
Luis Villares Naveira na data 19/06/2018 14:14:16 
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Á MESA DO PARLAMENTO 

 

O Grupo Parlamentar de En Marea, por iniciativa dos deputados Davide 

Rodríguez Estévez e Antón Sánchez García e da súa deputada Paula 

Quinteiro Araújo, ao abeiro do disposto no artigo 160 do Regulamento da 

Cámara, presenta a seguinte Proposición non de lei para o seu debate na 

Comisión 7.ª, sobre o informe elaborado por Greenpace sobre a planificación en 

Galiza no que atinxe a loita contra os incendios forestais. 

 

Exposición de motivos 

 

Levamos tempo advertindo que os lumes prenden nas épocas de máis calor, pero 

apáganse durante todo o ano,  invertendo en políticas de prevención, de 

ordenación do territorio, de coidado dos nosos montes e da nosa terra. Non 

obstante, semella que á Xunta isto non lle importa demasiado. Segundo un 

recente informe elaborado por Greenpeace, Galicia conta cunha planificación 

moi deficiente no que atinxe a loita contra o lume.  

 

As consecuencias do desleixo do Goberno en materia de prevención dos lumes e 

xestión de emerxencias padecémolas todos os anos. A nosa terra non arde por 

casualidade. Arde porque dende as institucións non se fomenta unha ordenación 

cabal do monte que favoreza o seu coidado e a súa explotación. Esa é a dura 

realidade que o Partido Popular prefire non afrontar, xa que iso suporía recoñecer 

que non está cumprindo coas súas obrigas.  

 

Para evitar asumir as súas responsabilidades, dende a Xunta de Galicia 

difundiuse o relato de que os incendios foran provocados por unha trama 

organizada de terroristas ambientais. A historia coñecémola ben. É a mesma que 

se conta dende o goberno autonómico cada vez que o lume pon en cuestión a súa 
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eficacia xestionando o monte e levando a cabo as labores de prevención que lle 

son propias. Porén, trátase dun relato que carece de base nos feitos, como xa 

quedou demostrado.  

 

O informe de Greenpeace tamén sinala que ningún dos 313 concellos galegos 

conta cun plan de emerxencia de loita contra o lume, malia que a Lei de Montes 

obriga ás comunidades autónomas a ter plans preventivos nas áreas de alto risco 

e Protección Civil obriga aos concellos situados nesas zonas a desenvolver plans 

de emerxencia. Isto dificulta, aínda máis, facer fronte aos incendios que tódolos 

veráns asolan a nosa terra.  

 

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

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

 

O Parlamento Galego insta a Xunta de Galicia a dotar de medios aos concellos 

para que poidan elaborar os seus respectivos plans de emerxencia e favorecer así 

a coordinación das diferentes administracións na loita contra o lume.  

 

Santiago de Compostela a 19 de xuño de 2018 

 

 

Asdo.: Davide Rodríguez Estévez,  Asdo.: Antón Sánchez García 

 Paula Quinteiro Araújo,   Voceiro s. do G.P. de En Marea 

 Deputado e deputada do G.P. de En Marea. 
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David Rodríguez Estévez na data 19/06/2018 13:43:14 

 
Antón Sánchez García na data 19/06/2018 13:43:22 

 
Paula Quinteiro Araújo na data 19/06/2018 13:43:31 
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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 na Comisión 1ª, sobre a manipulación 

informativa na CRTVG. 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

O persoal da CRTVG leva semanas mobilizándose para amosar o seu 

rexeitamento á supresión dos informativos locais da Radio Galega e as mudanzas na 

programación radiofónica –nomeadamente no Diario Cultural.  

De facto, o Comité intercentros entregou á Dirección Xeral da CRTVG 550 

sinaturas –recollida entre as/os profesionais-- no que reclaman o mantemento das 

desconexións locais e o reforzo do persoal que traballa nas delegacións territoriais.  

Desde o Bloque Nacionalista Galego vimos denunciando, desde que tivemos 

constancia da decisión adoptada pola dirección da Corporación, a vulneración que 

suporá dos principios que deberían rexer un servizo público como a radio e a 

televisión públicas.  
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Alén disto, o 19 de xuño coñecíamos a demisión presentada por dous 

xornalistas da TVG como mostra do seu desacordo coa liña informativa e por razóns 

profesionais.  

Desde o cadro de persoal da Corporación e as organizacións sindicais que o 

representan, levan anos a demandar a aprobación do Estatuto profesional (artigo 36) 

e a creación do Consello de informativos previsto na Lei 9/2011 de medios 

audiovisuais públicos de Galiza.  

O Consello de informativos debe ser, como recolle a propia lexislación, un 

“órgano interno de participación dos profesionais da información da CRTVG co fin 

de velar pola independencia, pola veracidade e pola obxectividade dos contidos 

informativos difundidos por todas as súas canles”.  

Nos últimos anos sucédense as denuncias por manipulación informativa, pola 

falta de pluralismo social, político e ideolóxico; polos incumprimentos reiterados da 

propia Lei de medios audiovisuais públicos e pola deriva, especialmente da 

televisión, que non cumpre coas funcións que lle corresponden como difusora e 

promotora da cultura galega ou a súa contribución ao proceso de normalización da 

lingua galega, entre outras.  

 

Por todo o exposto, o Grupo Parlamentar do BNG presenta a seguinte 

proposición non de lei para debate na Comisión 1ª: 

“O Parlamento de Galiza, como órgano no que reside a soberanía do pobo 

galego, acorda por resolución a reprobación do Director Xeral da CRTVG pola 
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continua manipulación informativa e a vulneración dos principios de pluralidade, 

veracidade, independencia e obxectividade dos contidos informativos que deben 

rexer nos medios audiovisuais públicos de Galiza.” 

 

Santiago de Compostela, 19 de xuño 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 19/06/2018 19:04:23 

 
María Montserrat Prado Cores na data 19/06/2018 19:04:29 

 
Ana Pontón Mondelo na data 19/06/2018 19:04:30 
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Á Mesa do Parlamento 

 

O Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, por iniciativa do 

seu deputado e da súa deputada 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 a seguinte proposición 

non de lei para o seu debate en Comisión 5.ª, Sanidade, Política 

Social e Emprego. 

 

Exposición de motivos 
 
A publicación de datos das persoas participantes en concursos públicos 
do Sistema Galego de Saúde inclúe, de maneira específica, a referencia 
aos que concursan pola vía libre e aos que o fan pola vía reservada ás 
persoas con algún tipo de discapacidade. A garantía de cobertura de 
todas as prazas conforme á lexislación vixente non debera ser unha 
imposición para evitar a garantía de salvagardar a protección de datos e 
a privacidade deles, incluso nestas circunstancias concretas. 
 
Evitar a diferenciación debida a cuestións non de carácter puramente 
laboral, que é a cuestión que se trata nestes concursos e resolucións, 
pode entrar en choque con cuestións de confidencialidade e 
privacidade, e non favorecer outras consecuencias de tratamento. 
 
É posible garantir igualmente a publicidade dos datos sobre a reserva de 
prazas e o respecto necesario e imprescindible aos números e 
porcentaxes en cada convocatoria. Para elo pódese evitar a publicidade 
de nomes concretos, e buscar outras alternativas como se fai noutro tipo 
de convocatorias, ou nos mesmos procedementos noutras 
administracións ou na mesma administración pero noutros 
departamentos. 
 
Por todo o exposto, o Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia 
presenta a seguinte proposición non de lei para o seu debate en 
Comisión: 
 
O Parlamento galego insta a Xunta de Galicia a adoptar novos métodos 
de publicacións das resolucións de concursos relativos a persoal da 
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Consellería de Sanidade, que permita identificar datos relativos ao 
cumprimento da normativa sobre reserva de prazas para as persoas con 
discapacidade, pero garanta a confidencialidade e privacidade das 
persoas concursantes. 
 

Pazo do Parlamento, 20 de xuño de 2018 
 
Asdo.: Julio Torrado Quintela 
   Noela Blanco Rodríguez 
Deputado e deputada do G.P. dos Socialistas de Galicia 
 
Asdo.: Xoaquín Fernández Leiceaga 
Portavoz do G.P. dos Socialistas de Galicia 
 
 
Asinado dixitalmente por: 

 
Julio Torrado Quintela na data 20/06/2018 10:24:18 

 
Noela Blanco Rodríguez na data 20/06/2018 10:24:23 

 
Xoaquín María Fernández Leiceaga na data 20/06/2018 10:24:28 

 

107234



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 María Luisa Pierres López, Luís 
Manuel Álvarez Martínez e Concepción Burgo López, 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 Comisión 4.ª, Educación e Cultura. 
 

Exposición de motivos 
 
O Concello de Moaña aposta por que as veciñas e veciños conten cun 
servizo educativo público de calidade, cunha oferta suficiente de prazas 
en todos os niveis educativos repartidas de forma axeitada pola 
xeografía do concello. 
 
Ademais das escolas municipais de música, o ensino público moañés 
está formado por unha escola infantil 0-3 da rede “A Galiña Azul”, por 
dúas escolas de educación infantil 3-6 (EEI O Con e EEI de 
Verducedo), por sete colexios de educación infantil e primaria 3-12 
(CEIP de Tirán, CEIP de Abelendo, CEIP de Quintela, CEIP de Seara, 
CEIP de Reibón, CEIP da Guía e CEIP de Domaio) e por dous 
institutos de educación secundaria (IES As Barxas e IES Paralaia) nos 
que se imparte ESO, Bacharelato e Formación Profesional. 
 
Esta ampla rede de centros está xestionada e mantida por diferentes 
administracións públicas do seguinte xeito: 
 

 Escolas municipais de música: competencia municipal exclusiva. 
 Escola infantil de Moaña: persoal, xestión e dotación a cargo do 

Consorcio Galego de Servizos de Igualdade e Benestar. 
Conservación, mantemento e vixilancia a cargo do Concello de 
Moaña. 

 EEI e CEIP: persoal, xestión e dotación a cargo da Consellería de 
Cultura, Educación e Ordenación Universitaria, que é tamén a 
titular dos centros e asume as obras de mellora que se realicen 
neles.  A conservación, mantemento e vixilancia é competencia 
do Concello de Moaña. 
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 IES: neste nivel educativo a competencia completa é da 
Consellería de Educación. 

O Concello de Moaña atende periodicamente as súas competencias nos 
niveis de ensino de Infantil e Primaria, encargándose da vixilancia, 
limpeza, mantemento e conservación destas infraestruturas educativas, 
o que require un importante esforzo material e humano tendo en conta a 
antigüidade dos edificios e a situación na que se atopan. 
 
Ademais do mantemento periódico, o Concello inviste en mellorar 
instalacións, facéndoas accesibles e eliminando riscos para o alumnado.  
Nos últimos anos, entre outras actuacións, o Concello substituíu o 
pavimento de tres pistas deportivas (A Guía, Quintela e Abelendo), 
arranxou e pintou a fachada do CEIP  Reibón e parte do CEIP Seara 
(previsto o remate para este verán), instalou ramplas de acceso (A Guía, 
Verducedo e Domaio), construíu casetas de almacenamento (Abelendo, 
Verducedo e A Guía), substituíu placas do teito perigosas de fibra de 
vidro (Seara e Domaio) e substituíu valos perimetrais moi deteriorados 
que poñían en perigo a seguridade do alumnado nos sete colexios 
públicos e na EEI de Con. 
 
Sen embargo atopamos nos centros educativos titularidade da 
Consellería de Educación (EEI, CEIP e IES) importantes deficiencias 
estruturais que non corresponden corrixir ao Concello por tratarse de 
actuacións dunha magnitude que supera o mero mantemento ou 
conservación.  Son actuacións importantes para o día a día destes 
centros educativos que deben ser asumidas sen demora pola Xunta de 
Galicia. 
 
A alcaldesa de Moaña dirixiuse á Xefatura Territorial de Educación de 
Pontevedra en numerosas ocasións nos últimos meses solicitando unha 
xuntanza para trasladar esta demanda e tratar o posible 
confinanciamento dalgunha actuación.  A día de hoxe o Concello de 
Moaña non obtivo resposta sobre a data da devandita xuntanza nin 
información sobre a previsión de execución das actuacións 
demandadas. 
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Estamos a falar das seguintes obras estruturais: 
 
 CEIP Domaio: 
 

 Substitución das placas do teito de fibra de vidro (o 
Concello colaborará neste investimento). 

CEIP A Guía: 
 

 Acondicionamento do patio de Educación Infantil. 

 Substitución parcial do tellado e baixantes. 

 
CEIP Reibón: 
 

 Remate da obra iniciada pola Consellería en 2017 de 
substitución das xanelas. 

 Adaptación das instalacións da cociña e comedor á 
normativa sanitaria. 

 Remodelación das aulas de Educación Infantil, que non 
son específicas. 

CEIP Seara: 
 

 Retirada da cuberta de uralita con amianto do patio cuberto 
e instalación dunha nova. 

 Actuación estrutural nas columnas do patio cuberto e parte 
do edificio. 

 Substitución das persianas. 

 Substitución das placas do teito de fibra de vidro (o 
concello colaborará neste investimento). 
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IES As Barxas: 
 

 Insonorización da Aula de Música. 

IES A Paralaia: 
 

 Obras de ampliación e reparacións que permitan dotar ao 
centro de espazos axeitados para desenvolver as 
ensinanzas que nel se imparten. 

EEI de Verducedo: 
 

 Remodelación da cociña para adaptala aos requirimentos 
da normativa sanitaria e permitir a instalación dos 
electrodomésticos.  Separación do baño anexo. 

EEI O Con: 
 

 Estudo e posible fortalecemento de dous muros de 
contención que presentan un perigoso alombamento. 

CEIP Abelendo: 
 

 Substitución do tellado do colexio. 

CEIP de Tirán: 
 

 Ampliación do edificio de Educación Infantil (actualmente 
con 2 aulas). 

 Remodelación e ampliación do ximnasio. 

CEIP de Quintela: 
 

 Ampliación do edificio de Educación Infantil (actualmente 
con 2 aulas). 
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 Substitución parcial do tellado do edificio de Educación 
Infantil. 

Todas estas razóns levan a que o Grupo Parlamentario dos Socialistas 
de Galicia presente a seguinte proposición non de lei para o seu debate 
en Comisión: 
 
O Parlamento galego insta a Xunta de Galicia a: 
 

1. Desenvolver, antes do inicio do curso escolar 2018-2019, as 
obras de mellora que son da súa competencia nas escolas de 
educación infantil, colexios de educación infantil e primaria e 
institutos de educación secundaria de Moaña, precisas para o 
correcto desenvolvemento da actividade educativa. 

2. Promover unha xuntanza antes do prazo dun mes coa Xefatura 
Territorial de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria de 
Pontevedra para tratar sobre o desenvolvemento destas 
actuacións. 
 

Pazo do Parlamento, 19 de xuño de 2018 
 
Asdo.: María Luisa Pierres López 
   Luís Manuel Álvarez Martínez 
   Concepción Burgo López 
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: 

 
María Luisa Pierres López na data 20/06/2018 10:31:00 
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Luis Manuel Álvarez Martínez na data 20/06/2018 10:31:05 

 
Maria de la Concepción Burgo López na data 20/06/2018 10:31:15 

 
Xoaquín María Fernández Leiceaga na data 20/06/2018 10:31:21 
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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, presenta ante esa mesa a seguinte proposición non de 
lei para o seu debate na Comisión 3ª. 
 
 
A Sala III, do Contencioso-Administrativo, do Tribunal Supremo estableceu 
como doutrina que o método de comprobación do valor real dos inmobles, aos 
efectos do cálculo do Imposto sobre Transmisións Patrimoniais, que posibilita a 
Lei xeral tributaria, que consiste en multiplicar o valor catastral por un 
coeficiente, non é idóneo nin axeitado, salvo que se complemente cunha 
comprobación directa por parte da Administración do inmoble concreto sometido 
a valoración. 
 
 
O Tribunal fixa esta doutrina en catro sentenzas ditadas nos últimos días, nas que 
os cidadáns declaraban como valor o prezo declarado na escritura de compra, 
mentres que a Xunta de Castela-A Mancha pretendía elevar os ditos valores 
declarados para efectuar a liquidación do Imposto sobre Transmisións 
Patrimoniais. 
 
 
Polo que a Xunta de Galicia ten que aplicar os cambios necesarios para a 
adaptación da normativa. 
 
 
Por iso o Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, presenta a seguinte 
proposición non de lei: 
 
 
O Parlamento de Galicia insta a Xunta de Galicia para que modifique a Orde do 
26 de decembro de 2016, pola que se modifica a Orde do 28 de decembro de 
2015 pola que se regulan os medios de comprobación do valor dos bens inmobles 
que se utilizarán, dos previstos no artigo 57 da Lei 58/2003, do 17 de decembro, 
xeral tributaria, no ámbito dos impostos sobre sucesións e doazóns e sobre 
transmisións patrimoniais e actos xurídicos documentados, así como a normativa 
técnica xeral, co fin de adaptar a normativa á nova doutrina sobre o método de 
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comprobación do valor real de inmobles aos efectos do cálculo do Imposto sobre 
transmisións patrimoniais. 
 
 
Pazo do Parlamento, 19 de xuño de 2018 
 
 
Asinado dixitalmente por: 

 
Matilde Begoña Rodríguez Rumbo na data 20/06/2018 12:54:51 

 
Abel Fermín Losada Álvarez na data 20/06/2018 12:59:54 

 
Xoaquín María Fernández Leiceaga na data 20/06/2018 13:00:12 
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     Á MESA DO PARLAMENTO  

 

O Grupo Parlamentario de EN MAREA, a través 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 na Comisión 4.ª, relativa aos dereitos das persoas LGTBI. 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

O Parlamento Europeo vén de emitir o seu informe sobre a situación dos dereitos 

fundamentais na unión en 2016, con data 13 de febreiro de 2018, no cal anima a 

los Estados membros a que adopten leis e políticas de loita contra a homofobia e 

a transfobia e insta á Comisión e aos Estados membros a que traballen en estreita 

cooperación coas organizacións da sociedade civil que traballan a prol dos 

dereitos das persoas LGBTI. 

Entre outros documentos internacionais nos que se recolle de xeito explícito o 

dereito á non discriminación por orientación sexual, podemos citar os Principios 

de Yogyakarta, a Carta de Dereitos Fundamentais da Unión Europea do ano 

2000, onde  se prohibe a discriminación exercida por  causa de orientación sexual 

entre outras; a Resolución do 8 de febreiro de 1994 do Parlamento Europeo, 

sobre a igualdade de dereitos dos homosexuais e das lesbianas da Comunidade 

Europea e sobre a igualdade xurídica e contra a discriminación de lesbianas e 

gais, na que se insta a todos os Estados Membros a velar pola aplicación do 

principio de igualdade de trato, con independencia da orientación sexual das 

persoas interesadas; a Resolución do Parlamento Europeo sobre a homofobia en 

Europa, aprobada o 18 de xaneiro de 2006; a Resolución 17/19 do 2011, do 

Consello da ONU que recoñece os dereitos dos colectivos LGTB e unha 

declaración formal de condena dos actos de violencia e discriminación en 
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calquera lugar do mundo por razón da orientación sexual e identidade de xénero; 

as Directivas 2000/43/CE e 2000/78/C incorporadas a lexislación estatal 

mediante a Lei 62/2003, do 30 de decembro, de medidas fiscais, administrativas 

e de orde social.  

A Lei 2/2014 Lei 2/2014 pola igualdade e non discriminación de persoas LGTBI 

en Galicia recolle no capítulo referido ao ámbito educativo que a Administración  

ten que  promover a inclusión da realidade LGTBI nos plans de estudos, te 

asemade desenvolver programas de formación do persoal docente, ben sexa co xa 

existente e no estabelecemento de pautas para incorporar a realidade LGBTI aos 

plans de estudos de Grao ou Mestrados de titulacións conducentes á docencia en 

calquera etapa educativa”.  

A Consellería debera dicirnos se existen traballos de divulgación da realidade 

LGTBI entre as ANPAS. O único ao que parece limitarse a Consellería é a 

recoller na orde do calendario escolar unha simple declaración instando aos 

centros a que actividades específicas próximas a datas de celebracións 

internacionais relacionadas co recoñecemento efectivo de dereitos a persoas 

lesbianas, gais, transexuais, bisexuais e intersexuais. Máis nada.  

A administración Educativa amosa desleixo. Na maioría dos casos desenvólvense 

poucas actividades de visibilidade e respecto da diversidade afectivo-sexual. É 

obriga da Consellaría desenvolver a propia Lei, co obxectivo de loitar contra o 

acoso escolar por razón de orientación sexual ou identidade de xénero e de 

promover, dunha maneira efectiva, unha formación docente que garanta que o 

profesorado conta con todas as ferramentas precisas para apoiar a igualdade de 

xénero e conseguir así que os centros sexan realmente coeducativos e 

respectuosos coa diversidade afectivo-sexual, de xénero e familiar; libres por 

tanto de prexuízos, sexismos ou homofobias. 

Sabemos que no curso 2017-18 se activaron en 12 centros educativos galegos 

activaron o protocolo para garantir a igualdade. É probable haxa máis casos, 

segundo a presidenta de Arelas, a Asociación de Familias de Menores Trans, 
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Cristina Palacios. Os casos das provincias de Ourense, A Coruña e Pontevedra, e 

en concreto algúns orientadores/as puxéronse en contacto con ela para buscar 

asesoramento. 

Dende En Marea compartimos a idea e a necesidade de promover un ensino laico 

e de calidade que integre a dignificación e o recoñecemento das diferentes 

opcións sexuais e a diversidade familiar, educando na liberdade para enfocar a 

vida persoal e sexual de cada quen, a través da visibilidade desta realidade 

diversa nas materias educativas, impulsando e apoiando aquelas producións  

culturais e didácticas que inclúan a realidade LGTBI para potenciar referentes 

positivos da homosexualidade, bisexualidade, transexualidade e intersexualidade, 

poñendo especial fincapé na súa divulgación nos centros de ensino infantil, 

medio e superior”.  

 s  doce te s e os doce t es te e  u  papel importa te  para  avorecer e promover 

e tre o  alum ado  o respecto   li r e orientación afectivo-sexual e a identidade de 

xénero.  Profesoras/es e alumnos/as poden converterse en axentes activos de 

difusión.  a em os que s  desde o re e itame t o a todo tipo de acoso se is ta e 

 om o   ico  de  o  participación en situacións de acoso, de apoio e defensa das 

persoas violentadas, poderemos construírmos unha sociedade máis libre e 

mellor”.  s  deputadas e deputados temos a obriga de instar á Consellería para 

que asuma a súa responsabilidade. 

Na nomeada lei de Galicia, a Lei 2/2014 pola igualdade de trato e a non 

discriminación de lesbianas, gais, transexuais, bisexuais e intersexuais, na súa 

disposición adicional, recóllese a información ao Parlamento de Galicia mediante 

a remisión dun informe sobre a aplicación desta lei con carácter trianual, por 

parte da Xunta de Galicia.  

Pasados os tres anos este informe non se remitiu a día de hoxe e nin tan sequera 

consta que se estea elaborando.  
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Por todo o exposto, este Grupo Parlamentar de En Marea presenta a seguinte 

Proposición non de lei para o seu debate en Comisión: 

 

O Parlamento de Galicia insta a Xunta de Galicia a:  

 

1.- Elaborar e presentar neste ano 2018 o informe trianual ao que obriga a Lei 

2/2014 na súa disposición adicional.  

 

2.- Facer campañas de divulgación sobre esta lei en todos os ámbitos.  

 

3.- Divulgar a realidade LGTBI entre as ANPAS. 

 

4.- Dotar de orzamento o plan de formación para o persoal docente. 

 

Santiago de Compostela, 20 de xuño 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 20/06/2018 13:08:10 

 
Luca Chao Pérez na data 20/06/2018 13:08:34 
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Luis Villares Naveira na data 20/06/2018 13:08:44 
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   Á MESA DO PARLAMENTO 

 

O Grupo Parlamentar de En Marea, a iniciativa das súas deputadas Luca Chao 

Pérez e Ánxeles Cuña Bóveda, ao abeiro do disposto no artigo 160 do 

Regulamento da Cámara, presenta a seguinte Proposición non de lei para o seu 

debate na Comisión 4.ª, relativa ao servizo de cafetería do IES de Elviña 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS  

A Constitución recolle o dereito á educación e di que corresponde aos poderes 

públicos garantir o exercicio deste dereito en condicións de igualdade. Tamén 

recolle que é a Administración Pública, Xunta de Galicia, quen debe minimizar 

os obstáculos que impidan ou dificulten a igualdade real e efectiva. 

Correspóndelle arbitrar as medidas oportunas para compensar as desigualdades 

de calquera índole; é dicir, que con independencia das situacións familiares, 

sociais ou económicas, todas as alumnas e alumnos teñan acceso á educación sen 

limitacións. 

Para tal efecto, a Xunta de Galicia, publicou o Decreto 132/2013, onde se regula 

o servizo de comedor escolar como servizo educativo complementario e que di 

“A finalidade primeira perseguida dende sempre pola consellería competente en 

materia de educación coa xestión do servizo de comedor escolar foi dar resposta 

á situación de desvantaxe social e económica de moitas familias…… ademais de 

importante instrumento para a conciliación laboral e familiar”. 

Enténdese que ninguén cuestiona ou pon en dúbida que o comedor escolar é un 

servizo complementario de carácter educativo que presta a Administración e que 
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contribúe a unha mellora da calidade da ensinanza. Ademais de cumprir unha 

función básica de alimentación e nutrición, desempeña unha destacada función 

social e educativa, por iso, os comedores escolares deben estar integrados na vida 

e na organización dos centros educativos. 

Tendo isto en conta é inexplicable que no mes de febreiro se anuncie a través da 

web do centro educativo IES ELVIÑA que se pecha o servizo de comedor; unha 

decisión levada a cabo sen sometela nin a debate no consello escolar; porque, si 

ben é certo que non incumpre ningunha normativa facelo deste xeito, non é 

menos certo que incumpre co principio básico de respecto cara a o resto da 

comunidade educativa, e dicir, respecto ás familias e ás alumnas e alumnos que 

tamén forman parte do centro. 

A Concellaría de Educación di que non pecha ningún comedor porque non 

existía. Porén na cafetería do Instituto de Elviña comen unha media de corenta 

alumnas/os cada día lectivo; unha maioría, beneficiarias/os das becas comedor do 

Concello da Coruña. 

Por estes motivos, o Grupo Parlamentario de En Marea presenta a seguinte 

Proposición non de lei: 

O Parlamento de Galicia insta ao Goberno galego a manter o servizo de cafetería 

no horario que se viña realizando no inicio do curso escolar 2017/2018 de xeito 

que se garanta a posibilidade de ter comida no centro. 

 

Santiago de Compostela, 20 de xuño de 2018. 

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

 Ánxeles Cuña Bóveda,   Voceiro do G.P. de En Marea 
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 Deputadas do G.P. de En Marea. 

 

 
Asinado dixitalmente por: 

 
Luca Chao Pérez na data 20/06/2018 14:03:49 

 
María de los Ángeles Cuña Bóveda na data 20/06/2018 14:03:58 

 
Luis Villares Naveira na data 20/06/2018 14:04:05 
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Á Mesa do Parlamento 
 
 
O Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, por iniciativa dos seus deputados e 
das súas deputadas, Juan Manuel Díaz Villoslada, Patricia Vilán Lorenzo, Begoña 
Rodríguez Rumbo, María Luisa Pierres López e Raúl Fernández Fernández, 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 na Comisión 1ª. 
 
 
O pasado 24 de maio  de 2018 o director da Axencia de Protección da Legalidade 
Urbanística (APLU) resolveu, de conformidade co disposto no artigo 156 da Lei 
2/2016, do 10 de febreiro, do solo de Galicia, declarar que as obras promovidas pola 
Asociación de Veciños “As Peniñas”, executadas en solo rústico, sen autorización 
urbanística autonómica, nin plan especial, consistentes nunha construción en curso de 
execución, no lugar de Chousa do Medio-Vales, parroquia de Borrifáns, no municipio 
de Oza-Cesuras, non son legalizables por seren incompatibles co ordenamento 
urbanístico. 
 
 
A Axencia ordena a demolición destas obras a costa do Concello de Oza-Cesuras, tras 
verificar no tracto sucesivo das transmisións do solo afectado que o titular actual do ben 
é o propio Concello. A demolición debe executarse nun prazo de tres meses, con 
advertencia de multas coercitivas e poñendo os feitos en coñecemento do Ministerio 
Fiscal aos efectos de esixencia das posibles responsabilidades penais. 
 
 
Polo exposto, o Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, presenta a seguinte 
proposición non de lei: 
 
 
O Parlamento de Galicia insta o Goberno galego a verificar a legalidade das actuacións 
urbanísticas do Concello de Oza-Cesuras, e a súa incidencia no réxime de subvencións 
autonómicas das que poda ser beneficiario este concello como entidade resultante dun 
proceso de fusión municipal. 
 
 
 
Pazo do Parlamento, 20 de xuño de 2018 
 
 
 
 
Asinado dixitalmente por: 
 
Juan Manuel Díaz Villoslada na data 20/06/2018 18:32:50 
 
Patricia Vilán Lorenzo na data 20/06/2018 18:33:02 
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Matilde Begoña Rodríguez Rumbo na data 20/06/2018 18:33:08 
 
María Luisa Pierres López na data 20/06/2018 18:33:12 
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Xoaquín María Fernández Leiceaga na data 20/06/2018 18:33:26 
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Á Mesa do Parlamento 
 
 
O Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, por iniciativa dos seus deputados e 
das súas deputadas, Juan Manuel Díaz Villoslada, Patricia Vilán Lorenzo, Begoña 
Rodríguez Rumbo, María Luisa Pierres López e Raúl Fernández Fernández, 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 na Comisión 2ª. 
 
 
O pasado 24 de maio  de 2018 o director da Axencia de Protección da Legalidade 
Urbanística (APLU) resolveu, de conformidade co disposto no artigo 156 da Lei 
2/2016, do 10 de febreiro, do solo de Galicia, declarar que as obras promovidas pola 
Asociación de Veciños “As Peniñas”, executadas en solo rústico, sen autorización 
urbanística autonómica, nin plan especial, consistentes nunha construción en curso de 
execución, no lugar de Chousa do Medio-Vales, parroquia de Borrifáns, no municipio 
de Oza-Cesuras, non son legalizables por seren incompatibles co ordenamento 
urbanístico. 
 
 
A Axencia ordena a demolición destas obras a costa do Concello de Oza-Cesuras, tras 
verificar no tracto sucesivo das transmisións do solo afectado que o titular actual do ben 
é o propio Concello. A demolición debe executarse nun prazo de tres meses, con 
advertencia de multas coercitivas e poñendo os feitos en coñecemento do Ministerio 
Fiscal aos efectos de esixencia das posibles responsabilidades penais. 
 
 
Polo exposto, o Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, presenta a seguinte 
proposición non de lei: 
 
 
O Parlamento de Galicia insta o Goberno galego a verificar a legalidade das actuacións 
urbanísticas do Concello de Oza-Cesuras, e a súa incidencia no réxime de subvencións 
autonómicas das que poda ser beneficiario este concello como entidade resultante dun 
proceso de fusión municipal. 
 
 
 
Pazo do Parlamento, 20 de xuño de 2018 
 
 
 
 
 
Asinado dixitalmente por: 
 
Juan Manuel Díaz Villoslada na data 20/06/2018 18:33:50 
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Patricia Vilán Lorenzo na data 20/06/2018 18:34:03 
 
Matilde Begoña Rodríguez Rumbo na data 20/06/2018 18:34:10 
 
María Luisa Pierres López na data 20/06/2018 18:34:14 
 
Raúl Fernández Fernández na data 20/06/2018 18:34:18 
 
Xoaquín María Fernández Leiceaga na data 20/06/2018 18:34:26 
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   Á MESA DO PARLAMENTO 

O Grupo Parlamentar de En Marea, por iniciativa da súa deputada Paula 

Quinteiro Araújo e Davide Rodríguez Estévez, ao abeiro do disposto no artigo 

160 do Regulamento da Cámara, presenta a seguinte Proposición non de lei 

para o seu debate na Comisión 7.ª 

 

Exposición de motivos 

A loita contra os lumes debe darse desde unha perspectiva integral que 

contemple un cambio completo de modelo. Debemos centrarnos na ordenación 

do noso territorio e dos usos deste e na revitalización do rural, e deixar atrás unha 

política que está centrada só na extinción. 

Pero, para acadar este fin, temos que conseguir que as traballadoras e 

traballadores que loitan contra os incendios forestais teñan unhas boas condicións 

de emprego. Polo tanto, deben mellorarse as actuais condicións laborais que 

padecen, xa que, en demasiadas ocasións, a precariedade marca a súa situación. 

O servizo está en precario, entre outras cuestións, porque continúan sen cubrirse 

baixas e vacacións, o que dificulta a realización do traballo en condicións 

óptimas. 

 

A solución para o servizo debe pasar por que este sexa único e público no 100%. 

Recentemente tiveron lugar incendios no Carballiño, en concreto na Xesteira, e 

evidenciouse de novo a carencia de recursos e de persoal nas brigadas forestais 

que prestan servizos no distrito XI. 
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Este distrito atende as comarcas do Arenteiro e o Ribeiro e abrangue os concellos 

de O Carballiño, Maside, Piñor, Punxín, San Amaro e San Cristovo 

(Demarcación de O Carballiño I); Beariz, Boborás e O Irixo (demarcación do 

Carballiño II); e Arnoia, Avión, Beade, Carballeda de Avia, Castrelo de Miño, 

Cenlle, Cortegada, Leiro, Melón e Ribadavia (demarcación de O Ribeiro). 

Ademais, debemos ter en conta que a área do distrito XI está declarada como 

Zona de Alto Risco de incendios forestais (ZAR) e varios concellos están 

incluídos nas Parroquias de Alta Actividade Incendiaria (PAAI). 

A pesar disto, neste Distrito carécese da posibilidade de prestar un servizo 

continuado as 24 horas, e teñen que recorrer a reforzos en moitas ocasións. 

Polo exposto, preséntase a seguinte Proposición non de lei: 

 

O Parlamento galego insta a Xunta de Galicia a: 

-Que a brigada, que da cobertura no distrito XI, sexa dotada con persoal e medios 

suficientes para poder dar un servizo de urxencia e vixilancia-intervención de 24 

horas. 

-Cubrir, de xeito inmediato, as baixas e as vacacións do persoal deste distrito.  

 

Santiago de Compostela, 21 de xuño de 2018. 

Asdo.: Paula Quinteiro Araújo,   Asdo.: Luís Villares Naveira 

 Davide Rodríguez Estévez,  Voceiro do G.P. de En Marea 

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

 
Paula Quinteiro Araújo na data 21/06/2018 12:53:04 

 
David Rodríguez Estévez na data 21/06/2018 12:53:10 

 
Luis Villares Naveira na data 21/06/2018 12:53:17 
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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 na Comisión 8ª. 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Galiza conta cunha inxente cantidade de portos e instalacións portuarias, a 

densidade portuaria máis alta da península ibérica, e seguramente unha das máis altas de 

Europa, que fan que o sector portuario galego sexa un sector estratéxico cun gran 

potencial, e que até agora, desde que en 1981 o Estatuto contemplara a competencia 

exclusiva no sector e deixando a un lado de maneira aberrante aos portos de interese 

xeral, non foi regulado por unha lei específica. 

En 2017 aprobouse a Lei 6/2017, do 12 de decembro, de portos de Galiza, que, e 

despois de terse feito agardar tantos anos, resultou decepcionante, ao non responder nin 

as expectativas nin as necesidades deste sector estratéxico, e ademais estase a demostrar 

prexudicial para o futuro do sector portuario galego. 

A Lei ten un contido claramente privatizador dunha actividade económica e 

produtiva estratéxica. Na mesma chégase a afirmar literalmente, sen rubor, que a 

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

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

privatizadoras a que está sometido o sector. 
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Ademais, esta Lei ten un claro afán recadatorio e realizouse de costas ás 

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

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

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

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

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

espazo realízanse múltiples e variadas actividades como festas ou mercados. 

Por último, a citada Lei contempla un abusivo réxime sancionador que cómpre 

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

eximidas do citado réxime sancionador. 

 

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

de lei para o seu debate na Comisión 8ª: 

“O Parlamento galego insta á Xunta de Galiza a: 

-Realizar as modificacións lexislativas oportunas de xeito que ás autorizacións 

para instalacións de lecer e similares propostas polas entidades locais e entidades sen 

ánimo de lucro, non lles será de aplicación os artigos 59, 60, 61, 62, 63 e 64 da Lei 

6/2017, do 12 de decembro, de portos de Galiza, de xeito que ditas entidades queden 

exentas do pago das taxas pola realización de actividades no denominado dominio 

publico portuario tanto a administracións locais como a entidades sen ánimo de lucro. 

-Modificar o réxime sancionador contemplado na Lei 6/2017, do 12 de 

decembro, de portos de Galiza, de cara a reducir as abusivas sancións que esta 

contempla, e nomeadamente suprimir do réxime sancionador as actividades de bañarse 
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ou mergullarse nas augas interiores do porto e pescar desde os peiraos ou con calquera 

tipo de arte nas dársenas e augas portuarias, cando iso non estea expresamente 

autorizado.” 

 

Santiago de Compostela, 21 de xuño de 2018 

 

Asdo.: Montserrat Prado Cores 

Noa Presas Bergantiños 

Olalla Rodil Fernández 

Xosé Luis Rivas Cruz 

Luis Bará Torres 

Deputadas e deputados do G.P. do BNG 

Ana Pontón Mondelo  

Portavoz do G.P. do BNG 

 

 

 

Asinado dixitalmente por: 

 

María Montserrat Prado Cores na data 21/06/2018 16:59:12 

 

Xose Luis Rivas Cruz na data 21/06/2018 16:59:18 

 

Olalla Rodil Fernández na data 21/06/2018 16:59:19 
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Noa Presas Bergantiños na data 21/06/2018 16:59:21 

 

Xosé Luis Bará Torres na data 21/06/2018 16:59:22 

 

Ana Pontón Mondelo na data 21/06/2018 16:59:27 
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Á MESA DO PARLAMENTO 

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

Torregrosa Sañudo e Carmen Santos Queiruga, ao abeiro do recollido no artigo 

160 do Regulamento da Cámara, presenta a seguinte Proposición non de lei para 

o seu debate na Comisión 8.ª 

 

Exposición de motivos 

 

Logo de dous anos, Portos de Galicia volve a poñer enriba da mesa unha 

regulación que, malia estar aprobada dende 2016, non se estaba a poñer en 

práctica.  

 

Nela, a institución esixe a calquera iniciativa que non parta da Administración 

Pública o pago dun aval económico de 3.000 euros máis dunha cantidade 

variable para realizar calquera actividade en terreo da súa titularidade. Ademais, 

fican fóra de toda posibilidade de trámite a celebración de actividades e 

espectáculos musicais que non se consideren vinculados a “celebracións 

tradicionais”. O criterio empregado, como pode observarse, é absolutamente 

arbitrario, pois non hai ningún motivo lóxico polo cal este regulamento estableza 

ese principio e non o contrario. Que interese ten o Partido Popular en condicionar 

deste xeito as actividades culturais realizadas no noso país? 

 

Non son poucas as queixas que dende diversos puntos da costa galega están a 

chegar a raíz da posta en práctica desta regulación. Como dixemos, formalmente 

establece uns criterios absolutamente arbitrarios para a realización de actividades 

na costa, pero na práctica o único que fai é imposibilitar moitas das actividades 

que se viñan celebrando en concellos costeiros e desincentivar enormemente a 

iniciativa cultural en Galicia. 
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Podería parecer, pois, que o obxectivo é minimizar a actividade cultural e 

artística, pero o certo é que este regulamento compaxínase co control do Partido 

Popular en Portos de Galicia e, ate fai pouco, nos Portos do Estado, permitíndolle 

de novo de xeito absolutamente arbitrario ceder terreo portuario para as 

iniciativas que considere oportunas. Así, entre outras, Portos accedeu a 

instalación dunha estructura fixa para a explotación dun ximnasio con pistas de 

padel no Concello de Vilagarcía.  

 

Como vemos, o cultural non é o único problema que presenta esta regulación. 

Estamos tamén ante un problema de autonomía política e de capacidade de 

decisión dos nosos concellos costeiros. Se na maioría dos concellos do país é a 

corporación municipal quen toma as decisións arredor da concesión ou 

promoción de actividades culturais dentro do seu espazo, gran parte do terreo de 

moitos concellos galegos é xestionado directamente por Portos de Galicia, co cal 

pouco ou nada poden facer os cidadáns ou as corporacións municipais destas 

localidades. Portos de Galicia ten, cunha conducta manifestamente arbitraria, o 

control de gran parte do terreo de moitos concellos galegos e actúa 

independentemente da vontade ou da opinión dos gobernos municipais. 

 

Cómpre camiñar cara a normalización nestes concellos e íso pasa polo aumento 

da capacidade das corporacións locais na toma de decisións respecto dos espazos 

que quedan dentro do seu territorio, incluídos aqueles cuxa titularidade sexa de 

Portos de Galicia.   

Polo exposto, presentase a seguinte Proposición non de lei: 

 

O Parlamento Galego insta a Xunta a : 
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1.- Transmitir a Portos de Galicia a necesidade de reformar o decreto que se 

refire a realización de actividades municipais e sociais nos terreos portuarios. 

 

2.-  Pular porque esta modificación sirva para facilitar a realización de 

actividades de tipo social e cultural nos terreos cuxa titularidade ostenta Portos 

de Galicia 

 

3.-  Promover unha mellor comunicación entre Portos de Galicia e os Concellos 

costeiros para dar saídas negociadas a este tipo de situacións, promovendo a 

colaboración e non a imposición. 

Santiago de Compostela, 21 de xuño de 2018. 

 

Asdo.: Julia Torregrosa Sañudo, 

  Carmen Santos Queiruga 

  Deputada e voceira s. do G.P. de En Marea. 

 

 

 

 

 

 
Asinado dixitalmente por: 

 
Julia Torregrosa Sañudo na data 21/06/2018 18:23:57 
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Carmen Santos Queiruga na data 21/06/2018 18:24:04 
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    Á MESA DO PARLAMENTO 

 

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

Torregrosa Sañudo, Paula Quinteiro Araújo e Carmen Santos Queiruga, ao abeiro 

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

Proposición non de lei para o seu debate na Comisión 8.ª 

 

Exposición de motivos 

No ano 2009 a Xunta legalizou unha piscifactoría na costa de Mougás, en Oia, 

pertencente a Insuíña, unha empresa do grupo Pescanova. A piscifactoría, de 

57.000 metros cadrados fora levantada en solo non urbanizable de protección de 

costas.  

Cando isto sucedeu, as súas irregularidades levaban tempo sendo denunciadas. 

No ano 1998, Xosé Cuíña, que entón dirixía Política Territorial, denegara á 

empresa o proxecto de ampliación das instalacións. Seis anos máis tarde, en 

2004, os inspectores da Consellería rexistraron 7.000 metros dunha ampliación 

que non contaba coa “preceptiva autorización autonómica”, polo que a Xunta os 

declarou “ilegalizables por incompatibles co ordenamento urbanístico”.  

Este foi o detonante que levou a Política Territorial a ordenar a súa demolición e 

prohibir os usos aos que estaban dedicando as instalacións, “advertindo ao 

interesado de que no caso de incumprimento da orde de demolición –que debería 

realizarse en dous meses– se procedería á súa execución subsidiaria ou forzosa”.  
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Xa en febreiro de 2005, co actual Presidente de Galicia, Núñez Feijóo, dirixindo 

Política Territorial, iniciouse o expediente de reposición da legalidade 

urbanística. O asunto chegou ata os tribunais e, no ano 2008, o Tribunal Superior 

de Xustiza ratificou a orde de demolición e anulou a licencia municipal para 

edificar 2.000 metros.  

Entre as irregularidades que nese momentos foron identificadas cabe subliñar 

que: 

 As edificacións ocupaban máis do 68% da parcela na que se asentaban, 

aínda que legalmente non podían superar o 20%. 

 A edificabilidade era de 0,68 metros cadrados por metro cadrado de solo, 

pero o máximo autorizado era de 0,20 metros.  

 A ocupación nin sequera satisfacía o requisito de superficie mínima da 

parcela edificable.  

Foi o bipartito quen, botando man do seu plan de acuicultura, iniciou o proceso 

de legalización e ampliación das instalacións. Pero foi o Goberno de Feijóo que 

outorgou a autorización definitiva o 30 de xullo de 2009.  

Agora, o Tribunal Supremo vén de anular a legalización da piscifactoría, 

denunciando que o estudo de impacto ambiental non avaliou outros posibles 

emprazamentos para a piscifactoría.  

A ilegalidade cometida non foi froito dunha mala xestión ou dunha torpeza, 

senón dunha estratexia política deliberada, como proba o feito de que a lei de 

acuicultura que derrubou o sector pesqueiro a lexislatura pasada favorecía, 

precisamente, este tipo de empresas. Feijóo, como conselleiro de Política 

Territorial e como Presidente do Goberno, sabía perfectamente o que estaba 

facendo.  
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Por todo isto, o Parlamento Galego insta a Xunta  de Galicia a revisar o plan 

director de acuicultura litoral no sentido de priorizar unicamente a acuicultura 

sostible extensiva  

 

 Santiago de Compostela, 21 de xuño de 2018. 

 

  Asdo.: Julia Torregrosa Sañudo 

   Paula Quinteiro Araújo 

   Carmen Santos Queiruga 

  Deputadas e voceira s. do G.P. de En Marea. 

 

 

 

 

 
Asinado dixitalmente por: 

 
Julia Torregrosa Sañudo na data 21/06/2018 18:37:22 

 
Paula Quinteiro Araújo na data 21/06/2018 18:37:31 

 
Carmen Santos Queiruga na data 21/06/2018 18:37:39 
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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 na Comisión 4ª, relativa ás necesidades de 

aumento de prazas de comedor escolar do CEIP Plurilingüe Calvo Sotelo no concello de 

Carballiño. 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Recentemente o Bloque Nacionalista Galego tivo coñecemento da problemática 

existente no CEIP Plurilingüe Calvo Sotelo no concello de Carballiño por mor da 

insuficiencia de prazas de comedor escolar.  

O pasado 19 de xuño foron publicadas as listaxes de alumnado admitido para o 

servizo de comedor escolar así como o estabelecemento dun prazo de cinco días para 

reclamacións. Como resultado desta primeira baremación pode observarse que ficaron 

sen praza ata un total de 42 nenos e nenas, un número altísimo que evidencia a absoluta 

insuficiencia das prazas actuais e que precisa de medidas extraordinarias na procura 

dunha solución por parte da Xunta de Galiza. 

Desde o Bloque Nacionalista Galego tivemos coñecemento das críticas emitidas 

pola Asociación de Nais e Pais de Alumnos Xornada Digna do CEIP Calvo Sotelo de 

Carballiño quen indican a gravidade desta situación para a organización de moitas 

familias no plano laboral e persoal e que mesmo terán que renunciar a postos de traballo 
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ou a ter as súas crianzas neste centro, ocasionando cambios e consecuencias lesivas que 

serían evitábeis se a Xunta de Galiza corrixira a infradotación de prazas de comedor.  

Debemos recordar que o servizo de comedor é fundamental para axudar ás 

familias na conciliación, máis aínda nunha poboación onde hai moitos usuarios e 

usuarias de transporte escolar que veñen de alén do núcleo máis urbán. Dentro da 

defensa do sistema público de ensino é fundamental avanzar cara unha organización 

escolar que facilite que o alumnado escolarizado no ensino público de Galiza teña 

dereito a facer uso do servizo de comedor escolar. Polo tanto, urxe que a Xunta de 

Galiza arbitre medidas extraordinarias para evitar a gran problemática e grave 

discriminación que suporía deixar sen atención de comedor escolar a máis de corenta 

familias.  

 

Por estes motivos, o Grupo Parlamentar do BNG presenta a seguinte 

proposición non de lei para debate na Comisión 4ª: 

“O Parlamento galego insta á Xunta de Galiza a establecer medidas inmediatas 

de ampliación de prazas de comedor que busquen unha solución para evitar que un gran 

número de familias fiquen sen prazas de comedor no CEIP Plurilingüe Calvo Sotelo no 

concello de Carballiño.” 

 

Santiago de Compostela, 25 de xuño de 2018 

 

Asdo.: Olalla Rodil Fernández 

Montserrat Prado Cores 

107270



       

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

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 
 

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 25/06/2018 10:51:09 

 

María Montserrat Prado Cores na data 25/06/2018 10:51:15 

 

Ana Pontón Mondelo na data 25/06/2018 10:51:17 

 

Xose Luis Rivas Cruz na data 25/06/2018 10:51:19 

 

Noa Presas Bergantiños na data 25/06/2018 10:51:20 

 

Xosé Luis Bará Torres na data 25/06/2018 10:51:22 
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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, Luis Bará Torres, Ana 

Pontón Mondelo, Xosé Luis Rivas Cruz, Olalla Rodil Fernández e Montserrat 

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

Proposición non de lei para o seu debate na Comisión 6ª, relativa á situación do 

sector do biodiésel en Galiza e as actuacións que debe levar a cabo o goberno galego 

para o mantemento dos empregos e a innovación tecnolóxica. 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Inevitabelmente, o futuro do sector enerxético en Galiza dependerá das 

políticas que se desenvolvan por parte Xunta de Galiza, mais tendo en conta tamén 

as decisións que se tomen tanto por parte do ámbito correspondente ao Goberno 

Central así como da Unión Europea. Polo tanto, son fundamentais as decisións 

propias de cara a posicionar Galiza de cara ao futuro diante dos cambios que poden 

ser postos en marcha no ámbito estatal e internacional, xa que condicionarán de 

maneira determinante a capacidade de Galiza de se adaptar e desenvolver de forma 

óptima a súa necesaria transición enerxética.  

Para prepararse cara este escenario, Galiza debe apostar pola produción 

propia e diversificada de enerxía así como pola investigación a prol da sostibilidade. 

Neste sentido, un dos eidos aos que cómpre atender é o da produción de biodiésel. 

Un sector que nestes momentos ten sido reducido de forma importante ao tempo que 
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no período de crise non foi obxecto de desenvolvemento dunha estratexia 

investigadora e innovadora que aproveitara as súas potencialidades para o 

aproveitamento enerxético.  

A situación de paralización ou baixa produción das plantas de biodiésel 

galegos, especialmente na comarca de Ferrolterra, ten orixinado iniciativas 

parlamentares do BNG. Sen ir máis lonxe, a Comisión 6ª, Industria, Enerxía, 

Comercio e Turismo, na súa sesión do 6 de xuño de 2013, adoptou os seguintes 

acordos canda outras cuestións referentes ás demandas ao goberno central diante da 

a Directiva europea 2009/28/CE.: 

1. Impulsar, no marco das súas competencias, a recollida selectiva de aceites 

vexetais usados segundo as previsións do Plan de xestión de residuos urbanos de 

Galicia 2010-2020. Para este fin en colaboración cos concellos, traballarase na 

sensibilización da reciclaxe de aceites de frituras. 

2. Potenciar a investigación na obtención de biodiésel de segunda xeración a 

partir de materia prima non alimentaria. 

3. Facilitar a participación das empresas de biodiésel en proxectos de 

investigación. 

Porén, unha vez máis, o esforzo do goberno galego foi inexistente, 

nomeadamente a respecto dos compromisos pendentes canto a investigación e 

innovación. Recentemente, as novidades desde o ámbito europeo canto aos aranceis 

e canto á progresiva e futura eliminación do aceite de palma da elaboración 

industrial sitúan de novo esta industria no foco e o momento que se está a vivir debe 

ser aproveitado pola administración galega para desenvolver unha planificación 
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estratéxica e de adaptación da planta que fica en Galiza, Masol, que conta con 

instalacións e un cadro de persoal experimentado e que podería ser referente de 

investigación e produción innovadora pola súa situación estratéxica e pola forte 

potencialidade económica ao tempo que podería dinamizar unha comarca con 

dificultades socioeconómicas como é Ferrolterra. 

Máis aínda, en pleno debate político e institucional arredor da transición 

enerxética é preciso poñer en valor e explorar as posibilidades destas plantas tamén 

desde o punto de vista da produción de combustíbeis máis sostíbeis e do 

aproveitamento de refugallos, ao que cómpre engadir as posibilidades en relación 

con outro tipo de industrias relacionadas con sectores como o farmacéutico, 

alimentario ou da industria química mediante a obtención dalgúns dos subprodutos 

que se poden obter.  

 

Por estes motivos, o Grupo Parlamentar do BNG presenta a seguinte 

proposición non de lei para debate na Comisión 6ª: 

“O Parlamento galego insta á Xunta de Galiza a: 

1. Desenvolver a través do INEGA un estudo de adaptación aos novos 

parámetros acordados por Europa en xuño de 2018 que fixa unha cota do 32% de 

enerxías renovábeis no 2030. De forma especial, avaliarase a estratexia a impulsar 

de cara ao cumprimento en 2030 da eliminación do aceite de palma no transporte de 

cara a aproveitar as posibilidades desta transición para a adaptación tecnolóxica e 

innovadora da produción. 

107274



       

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

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 
 

 

4 
 

2. Desenvolver un Plan de investigación sobre a obtención de biodiésel de 

segunda e terceira xeración no que se procure a implicación do sistema universitario 

e centros de investigación galegos así como do tecido empresarial. 

3. Desenvolver medidas específicas de apoio a aquelas empresas vencelladas 

ao sector do biodiésel que desenvolvan proxectos estábeis de investigación.” 

 

Santiago de Compostela, 25 de xuño 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 25/06/2018 11:31:30 
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María Montserrat Prado Cores na data 25/06/2018 11:31:35 

 
Olalla Rodil Fernández na data 25/06/2018 11:31:36 

 
Xose Luis Rivas Cruz na data 25/06/2018 11:31:40 

 
Xosé Luis Bará Torres na data 25/06/2018 11:31:43 

 
Ana Pontón Mondelo na data 25/06/2018 11:31:46 
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Á MESA DO PARLAMENTO 

 

O Grupo Parlamentario de En Marea, a iniciativa das súas deputadas Julia 

Torregrosa Sañudo, Carmen Santos Queiruga e Paula Quinteiro Araujo,  ao 

abeiro do disposto no artigo 160 do Regulamento da Cámara, presentan a 

seguinte Proposición non de lei  para o seu debate na Comisión 8.ª  

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 

 

Durante os últimos meses estase a producir un intenso debate no seo do sector do 

complexo mar-industria, sobre a necesidade ou non de incrementar o continxente 

de lombos de Atún, por unha banda unha parte do sector da conserva que 

pretende o seu incremento e doutra os armadores que manteñen o criterio de que 

pode abastecerse a industria sen recorrer ao incremento deste continxente. Neste 

punto é importante destacar que algunha gran industria conserveira galega aposta 

polo continxente cero.  

 

Dende o punto de vista do emprego e a garantía de responsabilidade sanitaria e 

laboral, debemos incidir na realidade de continxente dos anos anteriores procedía 

de Vietnam ou Tailandia, países que ademais están inundando o mercado 

europeo coa súa conserva.  

 

Parece necesario optar por outro modelo que non este unicamente baseado na 

redución dos prezos, aspecto este que parece estar detrás da petición da industria, 

se non no valor engadido da calidade e a súa aportación socioeconómica. Así o 

incremento do continxente ven acompañado dunha redución do prezo do atún 

conxelado e da imposibilidade de incrementar o emprego no sector, da man da 
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parte da industria que mais emprego podería xerar a limpeza dos lombos do 

Atún. 

 

É falso que non exista materia prima suficiente, é compre favorecer o 

abastecemento a través da frotas Española e asociadas, ou en todo caso utilizando 

as posibilidades que ofrecen  os réximes preferenciais de importación de países 

de Latino América ou África, con maiores garantías sociosanitarias e 

medioambientais.  

 

Deberamos analizar tamén o camiño emprendido pola nosa industria  conserveira 

cando preto do 66% da produción é  conserva de Atún (excluído o atún blanco), o 

que está a converter a nosa industria conserveira en mera enlatadora de produto 

foráneo, nin pescado nas nosas costas, nin polos nosos barcos. Compre polo tanto 

dende a responsabilidade política pular pola diversificación do sector e a aposta 

polo produto diferenciado e de alta calidade.  

Por todo o exposto formulamos a seguinte Proposición non de lei para o seu 

debate na Comisión  8.ª: 

 

O Parlamento de Galicia  insta a Xunta de Galicia  a : 

 

Primeiro.- Demandar do Goberno central a busca dun arco entre os diferentes 

sectores implicados para definir o criterio do estado fronte a unión Europea a 

hora de pedir un determinado continxente de atún.  

 

Segundo.- Establecer novos programas con incentivos económico financeiros que 

permitan incrementar a produción de conserva diversificada e de calidade. 

 

Santiago de Compostela, 25 de xuño de 2018. 
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Asdo.: Julia Torregrosa Sañudo 

Paula Quinteiro Araujo 

Deputadas do G.P. de En Marea 

Carmen Santos Queiruga 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

Asinado dixitalmente por: 

 

Julia Torregrosa Sañudo na data 25/06/2018 12:17:55 

 

Paula Quinteiro Araújo na data 25/06/2018 12:18:06 

 

Carmen Santos Queiruga na data 25/06/2018 12:18:15 
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Á MESA DO PARLAMENTO 

 

O Grupo parlamentario de EN MAREA, a través do seu voceiro Luís Villares 

Naveira e por iniciativa da súa deputada Paula Vázquez Verao, ao abeiro do 

artigo 160 do Regulamento da Cámara, presenta a seguinte Proposición non de 

lei para o seu debate na Comisión 5.ª 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

No DOG Núm. 66, o xoves 5 de abril de 2018 resolvíase e publicábase a 

formalización dos contratos  do servizo de limpeza dos servizos administrativos 

da Xunta de Galicia dividido en 3 lotes, adxudicados, dous deles, a mercantil 

GRUPO NORTE AGRUPACIÓN EMPRESARIAL DE SERVICIOS, S.L. por 

un importe de 13.080169,79 euros. 

Esta contrata conta no seu cadro de persoal con 113 mulleres e 17 homes.  Estes 

limpan os cristais e cobran un plus de perigosidade, penosidade e toxicidade sexa 

cal sexa a zona a limpar e cando acadan unha idade ascenden a peóns 

especialistas. 

 As mulleres, pola contra, non teñen ningún complemento aínda que teñan que 

realizar limpeza en altura, como en estantes, sexan responsables das chaves dos 

despachos, baleiren  as  papeleiras e limpen en xeral. Todas elas son peóns sen 

posibilidade de ascenso, independentemente dos anos de antigüidade e da súa 

idade. 

Estamos ante un exemplo palpable de como en contratos celebrados polas 

administracións públicas e  sociedades mercantís se dá e é visible e patente a 

crueldade da fenda salarial. Unha discriminación en termos de igualdade 

intolerable, que non se pode obviar, e que mostra o fácil que é relegar as tarefas 
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das mulleres a un terceiro, cuarto e quinto plano, aínda que impliquen grandes 

responsabilidades como a protección dos datos que poda haber nas papeleiras e 

que elas custodian con grande dilixencia, e a responsabilidade de abrir, limpar e 

fechar despachos, entre outras, ademais de limpar escrupulosamente. Ademais, a 

falta de cobertura das baixas aumenta a carga de traballo do persoal. 

As Administracións públicas son as primeiras que deberan ter presentes as 

diferentes normas existentes en materia de igualdade que amparan as mulleres e 

os seus dereitos en igualdade de condicións con  respecto aos seus homólogos 

masculinos. 

Así , o establecemento dos pluses que non se contemplan para elas, sendo que 

traballan cos mesmos produtos químicos, realizan traballos en altura, manexan 

inxentes cantidades de auga en caldeiros, e teñen as mesmas posibilidades de 

lesións debido ao manexo de ferramentas e posicións posturais polas tarefas 

repetitivas que son  inherentes ao seu traballo,  lesións nas mans, pernas, costas, 

caídas, etc... e que si que se contemplan para os homes, son unha clara 

vulneración deste principio de igualdade.  

A diferencia no soldo que non se percibe polos ascensos acada a cifra de 1500 

euros anuais, máis do dobre do salario mínimo interprofesional  mensual para o 

ano 2017, cifra que aumenta en 900 euros máis para o caso de sumar só o 

complemento de perigosidade. 

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

Proposición non de lei para o seu debate en Comisión: 

O Parlamento de Galicia insta a Xunta a: 

1.- Instar á empresa GRUPO NORTE AGRUPACIÓN EMPRESARIAL DE 

SERVICIOS, S.L. a aplicar a lei de igualdade para todas as persoas traballadoras. 
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2.- Instar á empresa GRUPO NORTE AGRUPACIÓN EMPRESARIAL DE 

SERVICIOS, S.L. a absterse de discriminar salarialmente ás mulleres que 

conforman o seu cadro de persoal, aplicando de xeito retroactivo as cantidades 

que deixaron de percibir en concepto de pluses e obrigando á empresa a 

establecer mecanismos de promoción para as mulleres, que impliquen mellora 

económica no seu posto de traballo así como o establecemento dos mesmos plus 

de penosidade, perigosidade e toxicidade para todas as empregadas. 

3. Trasladar á Comisión Consultiva Autonómica para a Igualdade entre Mulleres 

e Homes na Negociación Colectiva a situación do Grupo Norte en canto a 

discriminación salarial.  

4.-Impulsar un plan específico de inspección laboral, xunto coa Inspección de 

Trabajo, para realizar inspeccións nas empresas coas que se asinan contratos ou 

se realizan adxudicacións por parte da Xunta, a fin de observar o cumprimento 

mínimo das disposicións normativas en igualdade. 

5.- Establecer a perda de condición de empresas que poden contratar coas 

administracións por establecer diferentes tratamentos entre homes e mulleres, 

incidindo na prevención da fenda salarial e da desigualdade. 

Santiago de Compostela, 25 de xuño de 2018. 

 

Asdo.: Paula Vázquez Verea,   Asdo.: Luís Villares Naveira 

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

 
Paula Vázquez Verao na data 25/06/2018 13:08:27 

 
Luis Villares Naveira na data 25/06/2018 13:08:34 
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Á MESA DO PARLAMENTO 

 

O Grupo Parlamentar de En Marea, por iniciativa da súa Deputada Paula 

Vázquez Verao, ao abeiro do disposto no artigo 160 do Regulamento da 

Cámara, presenta a seguinte Proposición non de lei para o seu debate na 

Comisión 5.ª. 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

Na sociedade galega estase a debater dende hai anos sobre a Renda Básica 

Universal (en adiante, RBU), un ingreso “básico” ou “ingreso de cidadanía”, nun 

contexto de aumento das desigualdades sociais tras a crise de 2008 e a 

consolidación do emprego precario (no marco internacional dun cambio no 

modelo de emprego), e unha bolsa de pobreza e desigualdade que non mingua co 

crecemento do PIB. 

 

A RBU é unha prestación universal, individual, suficiente e incondicional, en 

forma de cantidade económica, destinada a garantir a existencia material das 

persoas. Este tipo de prestación substituiría a calquera outro tipo de prestación de 

carácter monetario de contía inferior e estaría fixada mediante o criterio usado 

para definir o “umbral da pobreza”. 

 

O Colectivo Renda Básica de Santiago de Compostela, de cara a promover un 

debate público e a adopción de acordos institucionais para promover a 

implantación dunha Renda Básica Universal (RBU) en Galiza, ten presentado no 

Concello de Santiago unha moción – a través de Compostela Aberta – que foi 

aprobada polo Pleno e que nun dos seus puntos di: “instar á Xunta de Galicia a 

promover un debate público sobre a RBU e adoptar as medidas necesarias 
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para avanzar, no marco das súas competencias, na implantación dunha 

RBU”. 

 

Unha das controversias e dificultades en torno á RBU ten que ver co xeito de 

financiala e de implantala no Estado español.  

 

A Red Renta Básica ten deseñado un sistema de financiación para a RBU no 

conxunto do Estado. Asemade, impulsou un estudo específico sobre a 

financiación da RBU para Catalunya e outro para Guipúzcoa. Ditos estudos 

parten do censo individual das declaracións de IRPF, conteñen as principais 

variables e magnitudes que permiten unha imputación a todo o fluxo de 

rendementos netos (traballo, capital moble e inmoble, actividades económicas, 

ganancias e perdidas patrimoniais) e permiten identificar as características socio-

familiares das persoas declarantes. 

 

A Xunta non ten competencias para impulsar unha RBU, pero pode contribuír ao 

debate público financiando un estudo sobre a súa implantación no noso País.  

Dito estudo exhaustivo non só serviría para coñecer a viabilidade dunha RBU en 

Galiza, senón tamén para utilizar os seus resultados de cara a implantar ou 

modificar calquera política social. 

 

Polo exposto, o Grupo Parlamentar de En Marea presenta a seguinte Proposición 

non de lei: 

 

O Parlamento de Galicia insta á Xunta a impulsar, antes do ano 2020, un estudo 

específico sobre a financiación e implantación da Renda Básica Universal en 

Galicia. 

 

Asdo.: Paula Vázquez Verao,  Asdo.: Luís Villares Naveira 
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 Deputada do G.P. de En Marea.  Voceiro do G.P. de En Marea. 

 

 
Asinado dixitalmente por: 

 
Paula Vázquez Verao na data 25/06/2018 18:09:26 

 
Luis Villares Naveira na data 25/06/2018 18:09:32 
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CR-10-0O1-18 Cons&ìerîadeCultura,EducacióneOrdenación Universitaria 775,95J 

IC-1000848 ConsefleríadeCultura,EducacióneOrdenaciónUniversitaria 1 	725.47020] 

IC-13-00448 Conseliería do Medio Rural l39j 

TR-04-00348 4esidenciadaXuntadeGalicia 273.000,00 

TR-05-025-18 Vicepresidencia e Conseilería de Presidencia, AA.PP e Xustiza 6.000,00 

TR05026-18 -  Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, AA.PP e Xustiza 1.929.950,53 

TR-05-027-18 

TR05-028-18 

icepresidencia e Conseflería de Presidencia, AA.PP e Xustiza 

Vicepresidencia e Conselleria de Presidencia, AA.PP e Xustiza 

1.040,00 

6.000,00 

TR05.81-002-18 	jAcademiaGalegadeSeguridade Pública 40.000,00 

TR-0702448 

AM-07.81-00248 

Conseliería de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio 
_____ [ 	350.000,00 

instituto de Estudos do Territorio 
- 

350.000,00 

TR-07-025-18
- 

 Consellería de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio 34.296,10 

iR-O7Q25-13 Consellería de Medio Ambientee Ordenación do Territorio 6.000ß0 

TR-07-027i8 

ÍTR-07-028.-18 

Conseilería de Medio Ambiente eOrdrìación doTerritoilo 

Consellería de Medio Ambiente e OrdenacióndoTerritorio
- 

	 1 

l35.00O,00 

58.000,00 

TR-07-02943 

APLUO1/2018 

TR-08.20-OO1-18 

Conseliería de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio 

Axencia de Protección da Legalidade Urbanística 	
______________ 

InstitutoGalego_daVivenda e Soro 

15.000,001 

l5.0000Oj 

- 	3.870.000,00 

- TR-08-006-18 Consellería de infraestruturas e Vivenda 200.1131,91 

TR-09,A3-005-18 

TR-09-027-18 

AM-09 006 18 

BC-09-017-18 

Axencia Galega de Innovación 

Consellería de Economía, Emprego e Industria 

9.598,61 

184i72,66 

Consellena de Fconomfa Ernpregoe ndustna 56541,01 

Consellería de Economía, Emprego e industria 56.541,01 
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XUr4TFl DE GRLICIR 
CONSELLERIA DE FACEN DA 
Dreccón Xera de Pnficacón 
e Orzamnos 

Ethficics adrnnstrati'os - San Caearo s/n 
15781 Sarthago de Compost&a 
TeiéÍno: 981 545110 /Fax 981 545 194 	 1 CI 
Oxorzarnensjconse9eriadefacenda es 

REFERENCIA CONSELLERIA /00 AA IMPORTE 

TR-09-028-18 Consefleria de Economía, Emprego e Industria 61,37 

BC-09.A2-004-18 
- 

Instituto Enerxético de Galicia 61,37 

fTR-09-029-18 ríade Economía, Emprego e Industria 15.935,63 

AM-09-00748 Consellería de Economía, Emprego e Industria 4892,24 

BC-09-01848 ConselIería de Economía, E.rnprego e Industria 4.892,24 

TR-09-030-18 Consellería de Economía, Emprego e Industria 2.32S.00O,0O 

TR-09-031-18 ConseUeria de Economía, Emprego e Industria 1.651,91 1 

TR09-032-18 Consellería de Economía, Emprego e Industria 300,000,00 

BC-09.A4-003-18 Axencia Galega da Industria Forestal 3OcL000,00 

AM-09.A2-00148 íIflStFtUtO Enerxético de Galicia 300.000,00 

TTR-09-033-18 Consellería de Economía, Emprego e Industria 17.000,00 

TR-09-034-18 Consellería de Economía, Emprego e Industria 2.160,00 
.1 

TR-iO-O26-18 1Consellería_de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria 5.000,00 

TR40027-18 Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria 108.511,72 

TTRll80O1048 ServizoGalega _deSaúde 
- 

	 7.403,85 

AM-1LA1-002-18 AxenciaparaaXestióndoCoñecementoenSaúde 7.403,85 

TR-11.80-011-18 ServizoGalegodeSaúde 11.776,00 

TR-12.A1-006-18 AxenciaGalegadeServizosSociais
- 

 228.881,58 

TR-12.A1-007-18 Axencia GalegadeServizosSoclais 17.583,53 

AM-12.A1-O06-18 AxenciaGalegadeServizosSociais 5.275,OGj 

BC-12.A1-D05-18 Axencia Galega de Servizos Soclais 5.275,06 

TR-12022--18 Consellería de Política Social 326.034,02 

TR-12-023-18 
- 

Consellería de Política Social 64.000,OcH 

TR-12-024-18 
. 

Conseltería de Política Social 812.2O2,96J 

AM-12-00648 Corìsetlería de Política Social 268.026,98 

BC-12-00S-18 Consellería de Política Social 	 268.026,98 

TR-12-025-18 Consellería de Política Social 	 284.521,10 

TR-12-02648 Consellería de Política Social 	 797445,76 

2-02718 Corselleria de Pohttca Social 	 25 000 00 

TR42-028-18 Consellería de Política Social 	 2052.500,00 

Consorcio Galega Consorcio Galega deServizos de Igualdade e Benestar 	
2.052.500,00 

03/2018 

___________ 

	

_____ 

TR-12-029-18 Consellería de Política Social 75.521,34 

AM-12-009-1ß Conselleria de Política Social - 	 22.656,41 

BC-12-007-28 Conselleria de Política Social 22.656,41 

TR-13-016-18 Canse llería do Medio Rural 4.446,75 

TR-13'-017-18 	- Consellería do Medio Rural 
_____ _____ ..___________ 

	 79.997,90 

TR-13-018-18 Conselleriado_Metho Rural____ 	
. .... 

TR-13-019-18 Consellería do Medio Rural 12.863,28' 
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XUNTFI DE GRLICIR 	 Edi#cio odminrs1rotvcs - San Caetano sn 
15781 Santiago de Cornpos1e 

CONSELLERLADE FACENDA 	 Tetafono: 9.81 545 11O Fax 981 545 194 
OIreccán Xerat de Pandicacidn 	 dxarzanientosconseeriadefacenda es 
e Or:amenos 

REFERENCIA C0NSELLERA /00-AA IMPORTE 	1 

TR-13-020-18 Consefleríado Medio Rural 537.244,001 

TR-13-021-18 Consellería do Medio Rural 	
______ 

1.615.000, 

TR-13-022-18 IConsellería do Medio Rural 1.015,30 

TR43-02348 Coriseflería do Medio Rural 282495,54 

TR-13-024-18 IConsellería do Medio Rural 	
- 

214.000,00 

TR-14.A1003-18 InstitutoTecnolóxicoparao _ControldeMedioMari?iodeGalicia 10.299,85 

JR-14011-18 Conseflería do Mar 510,000,00 

TR-14-01248 •Consellería do Mar
. 
 

_________ 
.

61.403,48 

Aîvl-14-003-18 Conselleria do Mar 	 1 18.421,04 

BC-14-004-18 Consellería do Mar 
-. 

18.421,04 

TR-20..001-18 Consello Consultivo de Galicia 855,31 

TR-23-008-18 Gastos diversas Consellerías 211.454,05 

TR-23-009-18 Gastos diversas Consellerías 800.000,00 

[AM04.A1015-18 Axenciaparaa Modernización Tecnolóxica de Galicia 800.000,00 

C-O5-009-18 Vicepresidencia e Conseflería de Presidencia, AA. PP e Xustiza 32.000,00 

XC-0S-010--18 Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, AA.PP e Xustiza 26.239,37 

XC-05-011-18 Vicepresidencia e Conselleria de Presidencia, AA.PP e Xustiza 	. 48547,80 

XC-06-005-18 conselIería de Facenda 34.532,58 

XC-07-005-18 Consellería de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio 45.681,38 

AM-07,81-003-18 Instituto de Estudos do Territorio 45.681,38 

XC-07-006-18 Cortsellería de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio 200.540,32 

AM-07.81-004-18 Instituto de Estudos do Territorio
. 
	

_______________-. 

	j200.540,32 

XC070071S Consellería de Medio Ambiente e Ordenaaón do Territorio 1.387,50 

XC-09.A3-002-18 Axencia Galega de Innovación 45.700,00 

XC09A3 003 18 xenciaGaIegadeInnovacion 	 5643000 
______ 

í-11.80016-18 	_ServizoGalego de Saúde 	 60.000,00 

XC-11.80-017-18 ServizoGalegadeSaúde 	 1 
__ 

	

_______ 

	

.________ 

GalegodeSaúde 	 75.398,84] 
____________ _____ 

XC-11.80-019-18 
--______ 

	

______ 

	

_______ _____ 

Servizo Galego de Saúde 	 . 	 63.609,65 
_______ 

XC-11.80-020-18 
____ _____________________________________ 

ServtzoGalegodeSaude 	 500.000,00 

XC-11.80-021-18 ServizoGalegodesaúde 	
______________ 

	L 	8.429,88 

XC-12-001-18 Consellería Política Social 	 F 	284.649,74 

[2_021 18 ConsellenaPol;t!ca Social 	- 	 94 461 09 
* 

XC-13.A2-004-18 
_______ 

Instituto Galego de Calidade Alimentaria 	 . 	 4.884,89 

[C-i3.A2-005-18 	Instituto Galego de Calidade Alimentaria 	
_______ 

	

_____ 

	

4.9S8,68J 
XC-13-004-18 	Consellería do Medio Rural 	 . 	 8.7ii1 

:XC-13O05-18 	Consellería do Medio Rural 	 85.553,931 
_____ 

	

____ 

AM-13.A2-013-18 	Instituto Galego da Calidade Alimentaria 	 ss.ss1 
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XUNTF1 DE GF!LJCA 	 Edthcos amnstratvos - San Caetann sin 
15781 Sanao de Conìpostela 

C0NSELLERA DE FACENDA 	 Te'éfono: 981 545 110/Fax 951 545 194 	 1 tCf 
Dweccn Xerai de Pan44cacon 	 dxorzamentOsconseflenadefacendaes 
e Dízamenios 

REFERENCIA CONSELLERÍA/OO.AA iMPORTE 

XC-13-005-18 ConseHería do Medio Rural 
________ 

251.238,16 

XC-13-007-18 ConseUería do Metho Rural 
________________ 

	

- _____________ 1 	418.667,27 

XC-13-008-18 Corìsellería do Medio_Rural________ 
_________________________ 480.626,441 

Fundacion Galicia Europa 	
____ 

5J554 
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19/08 2018 12:35 FAX 	00981541211 

nXUN1R DE QRL1CIA 
VIcEPRESeENCIA ECONSELLERÍA DE 
ADMINISTRACIÕNS PCJBUCAS E XU$TI 
DIrœiÒnXereIde ReIacn& lUtuclonaiD 
e Pailarnevtteilas 

REXS RO )EHAL EThADA J 
	 I 0001/0001 

Iici 

Solicítolle, consonte o disposto no artigo 143 do Regulamento da Cámara, a 

comparecencia a petición propia en Comisión 6E  Industria, Enerxía, Comercio e 

Turismo -da directora da Axencia Galega de Innovación- para informar das 

'actuacións postas en marcha pola Xunta de Galicia para o ¡mpulso e 

utilización da compra pública innovadora como oportunidade para o 

tecido empresarial galego e a mellora das sepvizos públicos" 

Santiago de Compostela, 

A directora xeral de Relacións Institucionais e Parlamentarias 

(AS/NADO DIXÍTALMENTE) 

Sr. presidente do Parlamento de Galicia 
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TT 	XUNTh DE GALICIA 
1.. 	VICEPRESIDENCIA E CONSELLERÍA DE PRESIDENCIA, 
L.. 	ADMINISTRACIÒNS PÚBLICAS E XUSTIZA 

DireccIón Xeral de ReIacións Institucionais 
e Parlarnentanas 

e 	 . 

4IVUI IJ 

REXSTRO XEF1AL ENTRADA 

21 

Núm.....32..3 1............. 

gIici 
RŠŠiECONSELLERIAOEPRESIDENc 
AOMINSTRACIOP1S PIJUCAS E XUSTIZA 

mREcO6ItALØI IELAUÓISUßUTUOOk*lS E WJdAMHTAk(*S 

2o18 

SAID4 

Solicítolle, consonte o disposto no artigo 143 do Regulamento da Cámara, a 

comparecencia a petición propia -ante a Comisión 7°, Agricultura, Alimentación, 

Gandaría e Montes -do director da Axencia Galega da Calidade Alimentaria 

para informar da "creación e obxectivos da Axencia Galega da Calidade 

Alimentaria (Agacal) ". 

Santiago de Compostela, 

o 
z 
5 

w 

> 

A directora xeral de Relacións Institucionais e Parlamentarias 

(AS/NADO DIXITALMENTE) 

2 

o, 

o, 

o, 
t o, 

>n 
2 
o 

IDF 

Sr.presidente do Parlamento de Galicia 
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E 0001/0001 

XUNTII DE GRLICIA 
VICPRSIDNCIA E CONSELLERÍA DE PRESIDENCIA 

IN 

øPa,1rnerfl&fas 	REXISTRO XHAL ENThADA 

X12J J  

Núm. 	 ... 

3IICI3 

26 XUL 2018 
AFb 

Soficítolle, consonte o disposto no artigo 143 do Regulamento da Cámara, a 

comparecencia a petición propia -ante a Comisión 8a,  Pesca e Marisquo- do 

presidente do ente público Portos de Galicia para informar "sobre a normativa 

que regula a celebración de eventos en dominio público portuario". 

Santiago de Compostela, 

A directora xeral de Relacións institucionais e Parlamentarias 

(AS/NADO DIXÍTALMENTE) 

Blanca García-Señoráns Alvarez 

Sr. presidente do Parlamento de Galicia 
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Ij 0001/0001 

r 

XUNTR DE GALICIA 	Fï 
~PRESIDENCIA E CONSELLEPiA DE PRESIDENCIA. 
ADMINISTRACIÓNB PÚBLICAS E XUSTLZA 
Dirección %mg de Relacitins Inetnucionals 
e Parlanientarias 

_ 

1-1.0..1„ 	NT .  U,4.DP. 1 

VICEPRESIDENCIA E CONSELLERIA DE PRESIDENCIA, 
ADMINISTRACIONS PÚBLICAS E XUSTIZA 

DILECOóll 1EPAL DE Ronóxsoisnitimusi  PARLAMENTARIAS 

[! 7 XUN. 2018 

SAIDA 
Num 	/575 	 

Solicitolle, consonte o disposto no artigo 143 do Regulamento da Cámara, a 

comparecencia a petición propia -ante a Comisión 1, Institucional, de 

Administración Xara!, Xustiza e Interior- do director xeral de Función Pública, 

para informar acerca da "finalización do primeiro proceso selectivo de 

empregados públicos da Xunta de Galicia reservado para persoas con 

discapacidade intelectual así como da apertura das listas de contratación 

temporal para este colectivo". 

Santiago de Compostela, 

A directora xeral de Relacións Institucionais e Parlamentarias 

(AS/NADO DIX1TALMENTE) 

Blanca García-Sefíciráns Alvarez 

Sr. presidente do Parlamento de Galicia 

107490



IZ 0001/0001 

ICEP DENME CCq>r"W"-~«.'"--"rMZWRESIDMCIA,  
ADMINISTRACIoNS PÚBLICAS E MOZA 

DIRECIAN XERAIDE REIAribtalIZEMXIOUSEPAR~APJAS 

[2 7 xull. 2018 
SAIDA 

N um  

27/06 2018 9:25 FAX 	00981541211 

XUN119 DE Galia/1 	 tfro nr.: GAIJCIA 
,. ,...; 	. 	. 	-., 

VICEPRESIDENCIA E CONSELLERIA PE-  pliPIgNCIA,-- 	AD A 
AUMINISTRACIONS PÚBLICAS E XLIWITÁ , 'il I • ,N. 1:311,3 /4  1. _ 	__, 
DIreeelbil Xeral de RelecIóns ineuhpioñals 
e Parlamentarls 

/ 

Nut 

! 
il5 

Jt 

Solicítolle, consonte o disposto no artigo 143 do Regularnento da Cámara, a 

comparecencia a petición propia -ante a Comisión 3a Economía, Facenda e 

Orzamentos- da directora da Axencia Tributaria de Galicia, para informar sobre 

"a programación levada a cabo por esta dirección ao longo do ano 2017". 

Santiago de Compostela, 

A directora xeral de Relacións institucionais e Parlamentarias 

(AS/NADO DIXITALMENTE) 

Blanca García-Señoráns Álvarez 

Sr.presidente do Parlamento de Galicia 
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PRESIDENCIA, 
ADMINISTRACiONS PÚBLICAS E XUSTIZA 

ERECCIÓN »SAL DE REINANS INSTMIDOILIS E PARLUEENTARIAS 

21 XUR. 2018 

Num. 	 

XUNTR DE GALICIA 
VICEPRESIDENCIA E CONSELLERÍA DE PRESIDENCIA, 
ADMINISTRACIÓNS PÚBLICAS E XUSTIZA 
Dirección Xeral de Relacións Instaucionais 
e Parlamentarias  

PARLAMENTO 
nExisTRo XERAL ENTRADA 

Nul -3z 2..61 

Trásladolle escrito do director xeral da Corporación Radio e Televisión 

de Galicia no que solicita comparecer perante a Comisión Permanente 

non Lexislativa de Control da Corporación Radio e Televisión de 

Galicia. 

Santiago de Compostela, 

A directora xeral de Relacións Institucionais e Parlamentarias 

(AS/NADO DIXITALMENTE) 

Presidente do Parlamento de Galicia 

1E 

107492



CORPORACIÓN 
RADIO E TELEVISION 

DE GALICIA 

Marcos 
jp.20, i,iiIijqo rio Clornpos:ela 

Tlf: 9131 5,10 640 
inf: rI.rq. 

2 7 XVI. 2018 

CORPORACIÓN 
RADIO E TELEVISIÓN 

mil DE GALICIA 
Dirección Xerai 

viQ 	j 	 DE PRESIDENCIA, 
ADMINISTRAcIOHS PÚBLICAS E XUSTIZA 

DIVICODIORD. DE IDIAOtlISHISTMIRINS E PADMIXIARDS 
RADIO E TELEVISIÓN 
DE GALICIA 

Dirección Xeral 
entrada n° 	 saída no ¿jv  

Cl!ft%119W-kA  

HEXISTRO XERAL ENTRADA 

20W 

SOLICITUDE DE COMPARECENCIA 

Por medio da presente solicito a comparecencia diante da Comisión 
Permanente non Lexislativa de Control da Corporación Radio e Televisión de 
Galicia, aos efectos de presentar, en relación co sistema de gobernanza e 
rendición de contas establecido la Lei 9/2011, artigo 48, Memoria sobre a 
execución da función de servizo público encomendada referida ao conxunto das 
súas actividades, programacións, servizos e emisións, correspondente ao ano 
2017. 

Santiago de Compostela, 26 de xuño de 2018. 

O Director Xeral da 
Corporación Radio e Televisi de Galicia 

Asdo.: Alfonso Sánchez Izqu erdo 

SRA. DIRECTORA XERAL DE RELACIÓNS INSTITUCIONAIS E PARLAMENTARIAS 
VICEPRESIDENCIA E CONSELLERÍA DE PRESIDENCIA, ADMINISTRACIÓNS 
PÚBLICAS E XUSTIZA. 
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