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1. Procedementos parlamentarios

1.3. Procedementos de control e impulso
1.3.5. Mocións

Admisión a trámite e publicación

ı 37732 (10/MOC-000106)
Grupo Parlamentario de En Marea
Lago Peñas, José Manuel
Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego en relación coa situación económica
e social de Galicia. (Moción a consecuencia da interpelación nº 34252, publicada no BOPG nº 349,
do 31.08.2018, e debatida na sesión plenaria do 25.09.2018) 122208

ı 37737 (10/MOC-000107)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Prado Cores, María Montserrat
Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego en relación coa situación ambiental
do río Umia. (Moción a consecuencia da interpelación nº 36141, publicada no BOPG nº 354, do
12.09.2018, e debatida na sesión plenaria do 25.09.2018) 122210

ı 37754 (10/MOC-000108)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Álvarez Martínez, Luis Manuel
Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego en relación coa redución da oferta
educativa nos concellos. (Moción a consecuencia da Interpelación nº 34790, publicada no BOPG nº
352, do 05.09.2018, e debatida na sesión plenaria do 25.09.2018) 122212

1.3.6. Proposicións non de lei
1.3.6.1. Proposicións non de lei en Pleno

Admisión a trámite e publicación

ı 37361 (10/PNP-002790)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Toja Suárez, María Dolores e 2 máis
Sobre as actuacións que debe levar a cabo a Xunta de Galicia en relación coa xestión do Centro de
Saúde de Cee, así como as deficiencias e carencias que presentan as instalacións e o funcionamento
do centro 122213

ı 37368 (10/PNP-002791)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Álvarez Martínez, Luis Manuel e Pierres López, María Luisa
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Sobre a presentación polo Goberno galego no Parlamento de Galicia do Plan director de estradas
122216

ı 37487 (10/PNP-002793)
Grupo Parlamentario de En Marea
Quinteiro Araújo, Paula e Rodríguez Estévez, David
Sobre a introdución polo Goberno galego da perspectiva de xénero na redacción definitiva do Plan
forestal de Galicia co fin de avaliar o impacto que vai ter para as mulleres galegas, así como a adop-
ción de medidas para a consecución da igualdade nese sector económico 122219

ı 37516 (10/PNP-002794)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Bará Torres, Xosé Luís e 5 máis
Sobre a apertura polo Goberno galego dunha mesa de diálogo co Concello de Narón e coa veci-
ñanza afectada co fin de acordar un novo proxecto para a senda peonil do Val que minimice as
afeccións e mellore a seguridade viaria 122222

ı 37539 (10/PNP-002795)
Grupo Parlamentario de En Marea
Lago Peñas, José Manuel e Torregrosa Sañudo, Julia
Sobre o desenvolvemento polo Goberno galego dunha estratexia de captación de investimento es-
tranxeiro, co obxectivo de que Galicia acade o 3 % do total recibido no conxunto do Estado

122225
ı 37548 (10/PNP-002797)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Pontón Mondelo, Ana Belén e 5 máis
Sobre a posición do Parlamento de Galicia en relación co proceso de negociación que se está a de-
senvolver para o establecemento dun novo acordo salarial para o persoal da industria auxiliar de
Navantia na ría de Ferrol, así como as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego ao res-
pecto 122228

ı 37580 (10/PNP-002798)
Grupo Parlamentario de En Marea
Sánchez García, Antón
Sobre as demandas que debe realizar o Goberno galego ao Goberno central en relación coa recu-
peración do pazo de Meirás para o patrimonio público 122232

ı 37584 (10/PNP-002799)
Grupo Parlamentario de En Marea
Quinteiro Araújo, Paula e Rodríguez Estévez, David
Sobre o incremento polo Goberno galego dos medios persoais, materiais e económicos daqueles
proxectos que investigan as mellores técnicas de loita contra a praga da avespa velutina

122235
ı 37592 (10/PNP-002800)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Presas Bergantiños, Noa e 5 máis

X lexislatura. Número 365. 3 de outubro de 2018 BOLETÍN OFICIAL DO PARLAMENTO DE GALICIA

122189



Sobre a posición do Parlamento de Galicia respecto da actuación do Goberno galego en relación
co exercicio do dereito á folga diante da convocatoria da folga internacional das mulleres do pasado
8 de marzo de 2018 122238

ı 37599 (10/PNP-002801)
Grupo Parlamentario de En Marea
Quinteiro Araújo, Paula e Miranda Pena, Flora María
Sobre a actuación que debe levar a cabo a Xunta de Galicia en relación cos servizos mínimos da
Administración autonómica 122241

ı 37604 (10/PNP-002802)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Fernández Prado, Martín e 6 máis
Sobre a demanda polo Goberno galego ao Ministerio de Educación da articulación, no marco do
Pacto social e político pola educación, dun procedemento de acceso á universidade que garanta o
mesmo nivel de exixencia nas probas de acceso e a igualdade de oportunidades para todos os
alumnos, con independencia da comunidade autónoma onde residan 122244

ı 37619 (10/PNP-002803)
Grupo Parlamentario de En Marea
Chao Pérez, Luca e Cuña Bóveda, María de los Ángeles
Sobre a dotación por parte da Xunta de Galicia do IES de Brión con tres prazas máis de persoal
docente 122246

ı 37621 (10/PNP-002804)
Grupo Parlamentario de En Marea
Chao Pérez, Luca e Cuña Bóveda, María de los Ángeles
Sobre a atención pola Xunta de Galicia das demandas da ANPA do CEIP Barrié de la Maza, de Santa
Comba, referidas ao incremento do persoal docente 122249

ı 37623 (10/PNP-002805)
Grupo Parlamentario de En Marea
Chao Pérez, Luca e Cuña Bóveda, María de los Ángeles
Sobre a atención pola Xunta de Galicia das demandas da ANPA do CEIP Castelao, de Ordes, referidas
á recuperación do terceiro grupo de educación infantil suprimido 122252

ı 37625 (10/PNP-002806)
Grupo Parlamentario de En Marea
Chao Pérez, Luca e Cuña Bóveda, María de los Ángeles
Sobre a atención pola Xunta de Galicia das demandas da ANPA do CEIP Arcediago, do concello de
Santiso, referidas ao incremento do persoal docente de educación primaria 122255

ı 37627 (10/PNP-002807)
Grupo Parlamentario de En Marea
Chao Pérez, Luca

X lexislatura. Número 365. 3 de outubro de 2018 BOLETÍN OFICIAL DO PARLAMENTO DE GALICIA

122190



Sobre a análise polo Goberno galego do impacto da actividade da empresa Airbnb, e das demais
empresas de alugamento de pisos turísticos, no aloxamento en hoteis da comunidade autónoma

122258
ı 37653 (10/PNP-002808)
Grupo Parlamentario de En Marea
Chao Pérez, Luca
Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego en relación coa situación dos menores
estranxeiros non acompañados 122261

ı 37671 (10/PNP-002809)
Grupo Parlamentario de En Marea
Casal Vidal, Francisco
Sobre a demanda do Goberno galego ao Ministerio de Transición Ecolóxica da realización das mo-
dificacións oportunas para posibilitar o ofrecemento do bono social por todas as empresas comer-
cializadoras de electricidade 122264

ı 37683 (10/PNP-002810)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Rivas Cruz, José Luis e 5 máis
Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego en relación co vertedoiro da canteira
de Miramontes, na parroquia de Grixoa, no concello de Santiago de Compostela 122267

ı 37693 (10/PNP-002811)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Pierres López, María Luisa e 4 máis
Sobre as actuacións que debe levar a cabo a Xunta de Galicia en relación coa extensión da rede de
puntos de encontro familiar a todo o territorio galego, así como a mellora do protocolo e condicións
de acceso das persoas usuarias ás súas instalacións 122272

ı 37706 (10/PNP-002812)
Grupo Parlamentario de En Marea
Miranda Pena, Flora María e Cuña Bóveda, María de los Ángeles
Sobre a demanda que debe realizar a Xunta de Galicia á CRTVG en relación coa sentenza do Tribunal
Superior de Xustiza de Galicia referida ao exercicio do dereito á folga das traballadoras da CRTVG
o día 8 de mazo de 2018 122275

ı 37717 (10/PNP-002813)
Grupo Parlamentario de En Marea
Torregrosa Sañudo, Julia e 3 máis
Sobre a elaboración pola Xunta de Galicia, en colaboración co sector e as universidades galegas,
dun plan integral de apoio ao sector do mar afectado pola normativa europea que obriga ao de-
sembarco da totalidade das capturas 122278

ı 37724 (10/PNP-002814)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Bará Torres, Xosé Luís e 5 máis
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Sobre a posición do Parlamento de Galicia respecto do bloqueo económico, comercial e financeiro
a Cuba 122281

Admisión a trámite con modificacións

ı 37544 (10/PNP-002796)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Pontón Mondelo, Ana Belén e 5 máis
Sobre a posición do Parlamento de Galicia en relación coas actuacións da actual familia titular do
pazo de Meirás para evitar a súa devolución ao patrimonio publico, así como a actuación que debe
levar a cabo o Goberno central para ese fin 122284

1.3.6.2. Proposicións non de lei en Comisión

Admisión a trámite, asignación a comisión e publicación

ı 37360 (10/PNC-003007)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Toja Suárez, María Dolores e 2 máis
Sobre a transferencia á Xunta de Galicia da xestión do Centro de Saúde de Cee, así como a dotación
polo Goberno galego dunha partida orzamentaria, para o ano 2019, dirixida á recuperación integral
das súas instalacións, así como á adquisición dunha nova caldeira e dun ortopantomógrafo

122287
ı 37367 (10/PNC-003008)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Álvarez Martínez, Luis Manuel e Pierres López, María Luisa
Sobre a presentación polo Goberno galego no Parlamento de Galicia do Plan director de estradas

122289
ı 37423 (10/PNC-003010)
Grupo Parlamentario de En Marea
Lago Peñas, José Manuel e Torregrosa Sañudo, Julia
Sobre o desenvolvemento pola Xunta de Galicia dunha estratexia de captación de investimento es-
tranxeiro co obxectivo de que Galicia acade o 3 % do total recibido no conxunto do Estado

122292
ı 37452 (10/PNC-003011)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Losada Álvarez, Abel Fermín e Pérez Seco, José Manuel
Sobre o desenvolvemento polo Goberno galego dun plan de sistematización e transparencia na
elaboración dos plans de inspección da Xunta de Galicia en materia de seguridade industrial, así
como a realización dun plan específico de inspeccións extraordinarias daquelas instalacións que
teñan presentado recorrentes problemas de seguridade industrial de calquera tipo 122295

ı 37486 (10/PNC-003012)
Grupo Parlamentario de En Marea
Quinteiro Araújo, Paula e Rodríguez Estévez, David
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Sobre a introdución polo Goberno galego da perspectiva de xénero na redacción definitiva do Plan
forestal de Galicia co fin de avaliar o impacto que vai ter para as mulleres galegas, así como a adop-
ción de medidas para a consecución da igualdade nese sector económico 122298

ı 37514 (10/PNC-003013)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Bará Torres, Xosé Luís e 5 máis
Sobre a apertura polo Goberno galego dunha mesa de diálogo co Concello de Narón e coa veci-
ñanza afectada co fin de acordar un novo proxecto para a senda peonil do Val que minimice as
afeccións e mellore a seguridade viaria 122301

ı 37547 (10/PNC-003015)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Pontón Mondelo, Ana Belén e 5 máis
Sobre a posición do Parlamento de Galicia en relación co proceso de negociación que se está a de-
senvolver para o establecemento dun novo acordo salarial para o persoal da industria auxiliar de
Navantia na ría de Ferrol, así como as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego ao res-
pecto 122304

ı 37583 (10/PNC-003016)
Grupo Parlamentario de En Marea
Quinteiro Araújo, Paula e Rodríguez Estévez, David
Sobre o incremento polo Goberno galego dos medios persoais, materiais e económicos daqueles
proxectos que investigan as mellores técnicas de loita contra a praga da avespa velutina

122308
ı 37591 (10/PNC-003017)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Presas Bergantiños, Noa e 5 máis
Sobre a posición do Parlamento de Galicia respecto da actuación do Goberno galego en relación
co exercicio do dereito á folga diante da convocatoria da folga internacional das mulleres do pasado
8 de marzo de 2018 122311

ı 37598 (10/PNC-003018)
Grupo Parlamentario de En Marea
Quinteiro Araújo, Paula e Miranda Pena, Flora María
Sobre a actuación que debe levar a cabo a Xunta de Galicia en relación cos servizos mínimos da
Administración autonómica 122314

ı 37603 (10/PNC-003019)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Fernández Gil, César Manuel e 6 máis
Sobre a demanda polo Goberno galego ao Ministerio de Educación da articulación, no marco do
Pacto social e político pola educación, dun procedemento de acceso á universidade que garanta o
mesmo nivel de exixencia nas probas de acceso e a igualdade de oportunidades para todos os
alumnos, con independencia da comunidade autónoma onde residan 122317

X lexislatura. Número 365. 3 de outubro de 2018 BOLETÍN OFICIAL DO PARLAMENTO DE GALICIA

122193



ı 37618 (10/PNC-003020)
Grupo Parlamentario de En Marea
Chao Pérez, Luca e Cuña Bóveda, María de los Ángeles
Sobre a dotación por parte da Xunta de Galicia do IES de Brión con tres prazas máis de persoal do-
cente 122319

ı 37620 (10/PNC-003021)
Grupo Parlamentario de En Marea
Chao Pérez, Luca e Cuña Bóveda, María de los Ángeles
Sobre a atención pola Xunta de Galicia das demandas da ANPA do CEIP Barrié de la Maza, de Santa
Comba, referidas ao incremento do persoal docente 122322

ı 37622 (10/PNC-003022)
Grupo Parlamentario de En Marea
Chao Pérez, Luca e Cuña Bóveda, María de los Ángeles
Sobre a atención pola Xunta de Galicia das demandas da ANPA do CEIP Castelao, de Ordes, referidas
á recuperación do terceiro grupo de educación infantil suprimido 122325

ı 37624 (10/PNC-003023)
Grupo Parlamentario de En Marea
Chao Pérez, Luca e Cuña Bóveda, María de los Ángeles
Sobre a atención pola Xunta de Galicia das demandas da ANPA do CEIP Arcediago, do concello de
Santiso, referidas ao incremento do persoal docente de educación primaria 122328

ı 37626 (10/PNC-003024)
Grupo Parlamentario de En Marea
Chao Pérez, Luca
Sobre a análise polo Goberno galego do impacto da actividade da empresa Airbnb, e das demais
empresas de alugamento de pisos turísticos, no aloxamento en hoteis da comunidade autónoma

122331
ı 37652 (10/PNC-003025)
Grupo Parlamentario de En Marea
Chao Pérez, Luca
Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego en relación coa situación dos menores
estranxeiros non acompañados 122334

ı 37670 (10/PNC-003026)
Grupo Parlamentario de En Marea
Casal Vidal, Francisco
Sobre a demanda do Goberno galego ao Ministerio de Transición Ecolóxica da realización das mo-
dificacións oportunas para posibilitar o ofrecemento do bono social por todas as empresas comer-
cializadoras de electricidade 122337

ı 37682 (10/PNC-003027)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Rivas Cruz, José Luis e 5 máis
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Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego en relación co vertedoiro da canteira
de Miramontes, na parroquia de Grixoa, no concello de Santiago de Compostela 122340

ı 37694 (10/PNC-003028)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Pierres López, María Luisa e 4 máis
Sobre as actuacións que debe levar a cabo a Xunta de Galicia en relación coa extensión da rede de
puntos de encontro familiar a todo o territorio galego, así como a mellora do protocolo e condicións
de acceso das persoas usuarias ás súas instalacións 122345

ı 37705 (10/PNC-003029)
Grupo Parlamentario de En Marea
Miranda Pena, Flora María e Cuña Bóveda, María de los Ángeles
Sobre a demanda que debe realizar a Xunta de Galicia á CRTVG en relación coa sentenza do Tribunal
Superior de Xustiza de Galicia referida ao exercicio do dereito á folga das traballadoras da CRTVG
o día 8 de mazo de 2018 122348

ı 37716 (10/PNC-003030)
Grupo Parlamentario de En Marea
Torregrosa Sañudo, Julia e 3 máis
Sobre a elaboración pola Xunta de Galicia, en colaboración co sector e as universidades galegas,
dun plan integral de apoio ao sector do mar afectado pola normativa europea que obriga ao de-
sembarco da totalidade das capturas 122351

ı 37723 (10/PNC-003031)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Prado Cores, María Montserrat e 5 máis
Sobre a posición do Parlamento de Galicia respecto do bloqueo económico, comercial e financeiro
a Cuba 122354

Admisión a trámite con modificacións

ı 37543 (10/PNC-003014)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Pontón Mondelo, Ana Belén e 5 máis
Sobre a posición do Parlamento de Galicia en relación coas actuacións da actual familia titular do
pazo de Meirás para evitar a súa devolución ao patrimonio publico, así como a actuación que debe
levar a cabo o Goberno central para ese fin 122357

Admisión da retirada

ı 35409-37566 (10/PNC-002851)
Grupo Parlamentario de En Marea
Cal Ogando, Marcos e Sánchez García, Antón
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Sobre o establecemento pola Xunta de Galicia dun servizo público de tren de proximidades entre
A Coruña e Ferrol, así como a recuperación dese traxecto do seu abandono 122360

1.3.8. Procedementos de control económico e orzamentario
1.3.8.4. Conta xeral da Administración da Comunidade Autónoma

Toma de coñecemento, traslado á Comisión 3ª, Economía, Facenda e Orzamentos, e pu-
blicación do acordo

ı 37608 (10/CXER-000003)
Dirección Xeral de Relacións Institucionais e Parlamentarias
Conta Xeral da Comunidade Autónoma correspondente ao exercicio de 2017 122205

1.3.8.5. Informes sobre o estado de execución do orzamento

Toma de coñecemento, traslado á Comisión 3ª, Economía, Facenda e Orzamentos, e pu-
blicación do acordo

ı 37687 (10/ESEX-000009)
Dirección Xeral de Relacións Institucionais e Parlamentarias
Estado de execución do orzamento, correspondente ao segundo trimestre de 2018 122205

1.4. Procedementos de información
1.4.4. Preguntas
1.4.4.4. Preguntas de iniciativa popular

Asignación á deputada ou deputado e cualificación 

ı 35645 (10/PDC-000023) (10/POC-005969)
Pregunta de iniciativa popular sobre as medidas previstas e as denuncias tramitadas pola Xunta
de Galicia en relación co uso de colares de descargas eléctricas para animais 122206

2. Elección e composición do Parlamento, réxime e goberno interior, or-
ganización e funcionamento

2.2. Composición do Parlamento e dos seus órganos
2.2.5. Composición das comisións

ı Resolución da Presidencia, do 1 de outubro de 2018, pola que se admite a trámite o escrito do
portavoz do G. P. Popular de Galicia polo que comunica cambios na representación do seu grupo
nas comisións parlamentarias (doc. núm. 37872) 122360
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A Mesa do Parlamento, na súa sesión do día 2 de outubro de 2018, adoptou os seguintes acordos:

1. Procedementos parlamentarios

1.3. Procedementos de control e impulso
1.3.5. Mocións

Admisión a trámite e publicación

- 37732 (10/MOC-000106)
Grupo Parlamentario de En Marea
Lago Peñas, José Manuel
Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego en relación coa situación económica
e social de Galicia. (Moción a consecuencia da interpelación nº 34252, publicada no BOPG nº 349,
do 31.08.2018, e debatida na sesión plenaria do 25.09.2018)

- 37737 (10/MOC-000107)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Prado Cores, María Montserrat
Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego en relación coa situación ambiental
do río Umia. (Moción a consecuencia da interpelación nº 36141, publicada no BOPG nº 354, do
12.09.2018, e debatida na sesión plenaria do 25.09.2018)

- 37754 (10/MOC-000108)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Álvarez Martínez, Luis Manuel
Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego en relación coa redución da oferta
educativa nos concellos. (Moción a consecuencia da Interpelación nº 34790, publicada no BOPG nº
352, do 05.09.2018, e debatida na sesión plenaria do 25.09.2018)

1.3.6. Proposicións non de lei
1.3.6.1. Proposicións non de lei en Pleno

Admisión a trámite e publicación

- 37361 (10/PNP-002790)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Toja Suárez, María Dolores e 2 máis
Sobre as actuacións que debe levar a cabo a Xunta de Galicia en relación coa xestión do Centro de
Saúde de Cee, así como as deficiencias e carencias que presentan as instalacións e o funcionamento
do centro

- 37368 (10/PNP-002791)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Álvarez Martínez, Luis Manuel e Pierres López, María Luisa
Sobre a presentación polo Goberno galego no Parlamento de Galicia do Plan director de estradas
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- 37487 (10/PNP-002793)
Grupo Parlamentario de En Marea
Quinteiro Araújo, Paula e Rodríguez Estévez, David
Sobre a introdución polo Goberno galego da perspectiva de xénero na redacción definitiva do Plan
forestal de Galicia co fin de avaliar o impacto que vai ter para as mulleres galegas, así como a adop-
ción de medidas para a consecución da igualdade nese sector económico

- 37516 (10/PNP-002794)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Bará Torres, Xosé Luís e 5 máis
Sobre a apertura polo Goberno galego dunha mesa de diálogo co Concello de Narón e coa veci-
ñanza afectada co fin de acordar un novo proxecto para a senda peonil do Val que minimice as
afeccións e mellore a seguridade viaria

- 37539 (10/PNP-002795)
Grupo Parlamentario de En Marea
Lago Peñas, José Manuel e Torregrosa Sañudo, Julia
Sobre o desenvolvemento polo Goberno galego dunha estratexia de captación de investimento es-
tranxeiro, co obxectivo de que Galicia acade o 3 % do total recibido no conxunto do Estado

- 37548 (10/PNP-002797)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Pontón Mondelo, Ana Belén e 5 máis
Sobre a posición do Parlamento de Galicia en relación co proceso de negociación que se está a de-
senvolver para o establecemento dun novo acordo salarial para o persoal da industria auxiliar de
Navantia na ría de Ferrol, así como as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego ao res-
pecto

- 37580 (10/PNP-002798)
Grupo Parlamentario de En Marea
Sánchez García, Antón
Sobre as demandas que debe realizar o Goberno galego ao Goberno central en relación coa recu-
peración do pazo de Meirás para o patrimonio público

- 37584 (10/PNP-002799)
Grupo Parlamentario de En Marea
Quinteiro Araújo, Paula e Rodríguez Estévez, David
Sobre o incremento polo Goberno galego dos medios persoais, materiais e económicos daqueles
proxectos que investigan as mellores técnicas de loita contra a praga da avespa velutina

- 37592 (10/PNP-002800)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Presas Bergantiños, Noa e 5 máis
Sobre a posición do Parlamento de Galicia respecto da actuación do Goberno galego en relación
co exercicio do dereito á folga diante da convocatoria da folga internacional das mulleres do pasado
8 de marzo de 2018
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- 37599 (10/PNP-002801)
Grupo Parlamentario de En Marea
Quinteiro Araújo, Paula e Miranda Pena, Flora María
Sobre a actuación que debe levar a cabo a Xunta de Galicia en relación cos servizos mínimos da
Administración autonómica

- 37604 (10/PNP-002802)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Fernández Prado, Martín e 6 máis
Sobre a demanda polo Goberno galego ao Ministerio de Educación da articulación, no marco do
Pacto social e político pola educación, dun procedemento de acceso á universidade que garanta o
mesmo nivel de exixencia nas probas de acceso e a igualdade de oportunidades para todos os
alumnos, con independencia da comunidade autónoma onde residan

- 37619 (10/PNP-002803)
Grupo Parlamentario de En Marea
Chao Pérez, Luca e Cuña Bóveda, María de los Ángeles
Sobre a dotación por parte da Xunta de Galicia do IES de Brión con tres prazas máis de persoal docente

- 37621 (10/PNP-002804)
Grupo Parlamentario de En Marea
Chao Pérez, Luca e Cuña Bóveda, María de los Ángeles
Sobre a atención pola Xunta de Galicia das demandas da ANPA do CEIP Barrié de la Maza, de Santa
Comba, referidas ao incremento do persoal docente

- 37623 (10/PNP-002805)
Grupo Parlamentario de En Marea
Chao Pérez, Luca e Cuña Bóveda, María de los Ángeles
Sobre a atención pola Xunta de Galicia das demandas da ANPA do CEIP Castelao, de Ordes, referidas
á recuperación do terceiro grupo de educación infantil suprimido

- 37625 (10/PNP-002806)
Grupo Parlamentario de En Marea
Chao Pérez, Luca e Cuña Bóveda, María de los Ángeles
Sobre a atención pola Xunta de Galicia das demandas da ANPA do CEIP Arcediago, do concello de
Santiso, referidas ao incremento do persoal docente de educación primaria

- 37627 (10/PNP-002807)
Grupo Parlamentario de En Marea
Chao Pérez, Luca
Sobre a análise polo Goberno galego do impacto da actividade da empresa Airbnb, e das demais
empresas de alugamento de pisos turísticos, no aloxamento en hoteis da comunidade autónoma

- 37653 (10/PNP-002808)
Grupo Parlamentario de En Marea
Chao Pérez, Luca
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Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego en relación coa situación dos menores
estranxeiros non acompañados

- 37671 (10/PNP-002809)
Grupo Parlamentario de En Marea
Casal Vidal, Francisco
Sobre a demanda do Goberno galego ao Ministerio de Transición Ecolóxica da realización das mo-
dificacións oportunas para posibilitar o ofrecemento do bono social por todas as empresas comer-
cializadoras de electricidade

- 37683 (10/PNP-002810)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Rivas Cruz, José Luis e 5 máis
Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego en relación co vertedoiro da canteira
de Miramontes, na parroquia de Grixoa, no concello de Santiago de Compostela

- 37693 (10/PNP-002811)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Pierres López, María Luisa e 4 máis
Sobre as actuacións que debe levar a cabo a Xunta de Galicia en relación coa extensión da rede de
puntos de encontro familiar a todo o territorio galego, así como a mellora do protocolo e condicións
de acceso das persoas usuarias ás súas instalacións

- 37706 (10/PNP-002812)
Grupo Parlamentario de En Marea
Miranda Pena, Flora María e Cuña Bóveda, María de los Ángeles
Sobre a demanda que debe realizar a Xunta de Galicia á CRTVG en relación coa sentenza do Tribunal
Superior de Xustiza de Galicia referida ao exercicio do dereito á folga das traballadoras da CRTVG
o día 8 de mazo de 2018

- 37717 (10/PNP-002813)
Grupo Parlamentario de En Marea
Torregrosa Sañudo, Julia e 3 máis
Sobre a elaboración pola Xunta de Galicia, en colaboración co sector e as universidades galegas,
dun plan integral de apoio ao sector do mar afectado pola normativa europea que obriga ao de-
sembarco da totalidade das capturas

- 37724 (10/PNP-002814)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Bará Torres, Xosé Luís e 5 máis
Sobre a posición do Parlamento de Galicia respecto do bloqueo económico, comercial e financeiro
a Cuba

Admisión a trámite con modificacións

- 37544 (10/PNP-002796)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
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Pontón Mondelo, Ana Belén e 5 máis
Sobre a posición do Parlamento de Galicia en relación coas actuacións da actual familia titular do
pazo de Meirás para evitar a súa devolución ao patrimonio publico, así como a actuación que debe
levar a cabo o Goberno central para ese fin

A Mesa acorda a admisión a trámite coa substitución na parte resolutoria da expresión «...insta o
Goberno do Estado...» por «...insta a Xunta de Galicia para que requira ao Goberno do Estado...».

1.3.6.2. Proposicións non de lei en Comisión

Admisión a trámite, asignación a comisión e publicación

- 37360 (10/PNC-003007)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Toja Suárez, María Dolores e 2 máis
Sobre a transferencia á Xunta de Galicia da xestión do Centro de Saúde de Cee, así como a dotación
polo Goberno galego dunha partida orzamentaria, para o ano 2019, dirixida á recuperación integral
das súas instalacións, así como á adquisición dunha nova caldeira e dun ortopantomógrafo
Comisión 5ª, Sanidade, Política Social e Emprego

- 37367 (10/PNC-003008)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Álvarez Martínez, Luis Manuel e Pierres López, María Luisa
Sobre a presentación polo Goberno galego no Parlamento de Galicia do Plan director de estradas
Comisión 2ª, Ordenación Territorial, Obras Públicas, Medio Ambiente e Servizos

- 37423 (10/PNC-003010)
Grupo Parlamentario de En Marea
Lago Peñas, José Manuel e Torregrosa Sañudo, Julia
Sobre o desenvolvemento pola Xunta de Galicia dunha estratexia de captación de investimento es-
tranxeiro co obxectivo de que Galicia acade o 3 % do total recibido no conxunto do Estado
Comisión 3ª, Economía, Facenda e Orzamentos

- 37452 (10/PNC-003011)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Losada Álvarez, Abel Fermín e Pérez Seco, José Manuel
Sobre o desenvolvemento polo Goberno galego dun plan de sistematización e transparencia na
elaboración dos plans de inspección da Xunta de Galicia en materia de seguridade industrial, así
como a realización dun plan específico de inspeccións extraordinarias daquelas instalacións que
teñan presentado recorrentes problemas de seguridade industrial de calquera tipo
Comisión 6ª, Industria, Enerxía, Comercio e Turismo

- 37486 (10/PNC-003012)
Grupo Parlamentario de En Marea
Quinteiro Araújo, Paula e Rodríguez Estévez, David
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Sobre a introdución polo Goberno galego da perspectiva de xénero na redacción definitiva do Plan
forestal de Galicia co fin de avaliar o impacto que vai ter para as mulleres galegas, así como a adop-
ción de medidas para a consecución da igualdade nese sector económico
Comisión 7ª, Agricultura, Alimentación, Gandaría e Montes

- 37514 (10/PNC-003013)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Bará Torres, Xosé Luís e 5 máis
Sobre a apertura polo Goberno galego dunha mesa de diálogo co Concello de Narón e coa veci-
ñanza afectada co fin de acordar un novo proxecto para a senda peonil do Val que minimice as
afeccións e mellore a seguridade viaria
Comisión 2ª, Ordenación Territorial, Obras Públicas, Medio Ambiente e Servizos

- 37547 (10/PNC-003015)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Pontón Mondelo, Ana Belén e 5 máis
Sobre a posición do Parlamento de Galicia en relación co proceso de negociación que se está a de-
senvolver para o establecemento dun novo acordo salarial para o persoal da industria auxiliar de Na-
vantia na ría de Ferrol, así como as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego ao respecto
Comisión 6ª, Industria, Enerxía, Comercio e Turismo

- 37583 (10/PNC-003016)
Grupo Parlamentario de En Marea
Quinteiro Araújo, Paula e Rodríguez Estévez, David
Sobre o incremento polo Goberno galego dos medios persoais, materiais e económicos daqueles
proxectos que investigan as mellores técnicas de loita contra a praga da avespa velutina
Comisión 7ª, Agricultura, Alimentación, Gandaría e Montes

- 37591 (10/PNC-003017)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Presas Bergantiños, Noa e 5 máis
Sobre a posición do Parlamento de Galicia respecto da actuación do Goberno galego en relación
co exercicio do dereito á folga diante da convocatoria da folga internacional das mulleres do pasado
8 de marzo de 2018
Comisión 1ª, Institucional, de Administración Xeral, Xustiza e Interior

- 37598 (10/PNC-003018)
Grupo Parlamentario de En Marea
Quinteiro Araújo, Paula e Miranda Pena, Flora María
Sobre a actuación que debe levar a cabo a Xunta de Galicia en relación cos servizos mínimos da
Administración autonómica
Comisión 1ª, Institucional, de Administración Xeral, Xustiza e Interior

- 37603 (10/PNC-003019)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Fernández Gil, César Manuel e 6 máis
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Sobre a demanda polo Goberno galego ao Ministerio de Educación da articulación, no marco do
Pacto social e político pola educación, dun procedemento de acceso á universidade que garanta o
mesmo nivel de exixencia nas probas de acceso e a igualdade de oportunidades para todos os
alumnos, con independencia da comunidade autónoma onde residan
Comisión 4ª, Educación e Cultura

- 37618 (10/PNC-003020)
Grupo Parlamentario de En Marea
Chao Pérez, Luca e Cuña Bóveda, María de los Ángeles
Sobre a dotación por parte da Xunta de Galicia do IES de Brión con tres prazas máis de persoal do-
cente
Comisión 4ª, Educación e Cultura

- 37620 (10/PNC-003021)
Grupo Parlamentario de En Marea
Chao Pérez, Luca e Cuña Bóveda, María de los Ángeles
Sobre a atención pola Xunta de Galicia das demandas da ANPA do CEIP Barrié de la Maza, de Santa
Comba, referidas ao incremento do persoal docente
Comisión 4ª, Educación e Cultura

- 37622 (10/PNC-003022)
Grupo Parlamentario de En Marea
Chao Pérez, Luca e Cuña Bóveda, María de los Ángeles
Sobre a atención pola Xunta de Galicia das demandas da ANPA do CEIP Castelao, de Ordes, referidas
á recuperación do terceiro grupo de educación infantil suprimido
Comisión 4ª, Educación e Cultura

- 37624 (10/PNC-003023)
Grupo Parlamentario de En Marea
Chao Pérez, Luca e Cuña Bóveda, María de los Ángeles
Sobre a atención pola Xunta de Galicia das demandas da ANPA do CEIP Arcediago, do concello de
Santiso, referidas ao incremento do persoal docente de educación primaria
Comisión 4ª, Educación e Cultura

- 37626 (10/PNC-003024)
Grupo Parlamentario de En Marea
Chao Pérez, Luca
Sobre a análise polo Goberno galego do impacto da actividade da empresa Airbnb, e das demais
empresas de alugamento de pisos turísticos, no aloxamento en hoteis da comunidade autónoma
Comisión 6ª, Industria, Enerxía, Comercio e Turismo
- 37652 (10/PNC-003025)
Grupo Parlamentario de En Marea
Chao Pérez, Luca
Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego en relación coa situación dos menores
estranxeiros non acompañados
Comisión 1ª, Institucional, de Administración Xeral, Xustiza e Interior
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- 37670 (10/PNC-003026)
Grupo Parlamentario de En Marea
Casal Vidal, Francisco
Sobre a demanda do Goberno galego ao Ministerio de Transición Ecolóxica da realización das mo-
dificacións oportunas para posibilitar o ofrecemento do bono social por todas as empresas comer-
cializadoras de electricidade
Comisión 6ª, Industria, Enerxía, Comercio e Turismo

- 37682 (10/PNC-003027)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Rivas Cruz, José Luis e 5 máis
Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego en relación co vertedoiro da canteira
de Miramontes, na parroquia de Grixoa, no concello de Santiago de Compostela
Comisión 2ª, Ordenación Territorial, Obras Públicas, Medio Ambiente e Servizos

- 37694 (10/PNC-003028)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Pierres López, María Luisa e 4 máis
Sobre as actuacións que debe levar a cabo a Xunta de Galicia en relación coa extensión da rede de
puntos de encontro familiar a todo o territorio galego, así como a mellora do protocolo e condicións
de acceso das persoas usuarias ás súas instalacións
Comisión 1ª, Institucional, de Administración Xeral, Xustiza e Interior

- 37705 (10/PNC-003029)
Grupo Parlamentario de En Marea
Miranda Pena, Flora María e Cuña Bóveda, María de los Ángeles
Sobre a demanda que debe realizar a Xunta de Galicia á CRTVG en relación coa sentenza do Tribunal
Superior de Xustiza de Galicia referida ao exercicio do dereito á folga das traballadoras da CRTVG
o día 8 de mazo de 2018
Comisión 1ª, Institucional, de Administración Xeral, Xustiza e Interior

- 37716 (10/PNC-003030)
Grupo Parlamentario de En Marea
Torregrosa Sañudo, Julia e 3 máis
Sobre a elaboración pola Xunta de Galicia, en colaboración co sector e as universidades galegas,
dun plan integral de apoio ao sector do mar afectado pola normativa europea que obriga ao de-
sembarco da totalidade das capturas
Comisión 8ª, Pesca e Marisqueo

- 37723 (10/PNC-003031)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Prado Cores, María Montserrat e 5 máis
Sobre a posición do Parlamento de Galicia respecto do bloqueo económico, comercial e financeiro
a Cuba
Comisión 1ª, Institucional, de Administración Xeral, Xustiza e Interior
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Admisión a trámite con modificacións

- 37543 (10/PNC-003014)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Pontón Mondelo, Ana Belén e 5 máis
Sobre a posición do Parlamento de Galicia en relación coas actuacións da actual familia titular do
pazo de Meirás para evitar a súa devolución ao patrimonio publico, así como a actuación que debe
levar a cabo o Goberno central para ese fin
Comisión 1ª, Institucional, de Administración Xeral, Xustiza e Interior

A Mesa acorda a admisión a trámite coa substitución na parte resolutoria da expresión «...insta o
Goberno do Estado...» por «...insta a Xunta de Galicia para que requira ao Goberno do Estado...».

Admisión da retirada

- 35409-37566 (10/PNC-002851)
Grupo Parlamentario de En Marea
Cal Ogando, Marcos e Sánchez García, Antón
Sobre o establecemento pola Xunta de Galicia dun servizo público de tren de proximidades entre
A Coruña e Ferrol, así como a recuperación dese traxecto do seu abandono
BOPG nº 352, do 05.09.2018
Comisión 2ª, Ordenación Territorial, Obras Públicas, Medio Ambiente e Servizos

A Mesa admite a retirada solicitada no doc. núm. 37566.

1.3.8. Procedementos de control económico e orzamentario
1.3.8.4. Conta xeral da Administración da Comunidade Autónoma

Toma de coñecemento, traslado á Comisión 3ª, Economía, Facenda e Orzamentos, e pu-
blicación do acordo

- 37608 (10/CXER-000003)
Dirección Xeral de Relacións Institucionais e Parlamentarias
Conta Xeral da Comunidade Autónoma correspondente ao exercicio de 2017

1.3.8.5. Informes sobre o estado de execución do orzamento

Toma de coñecemento, traslado á Comisión 3ª, Economía, Facenda e Orzamentos, e pu-
blicación do acordo

- 37687 (10/ESEX-000009)
Dirección Xeral de Relacións Institucionais e Parlamentarias
Estado de execución do orzamento, correspondente ao segundo trimestre de 2018
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1.4. Procedementos de información
1.4.4. Preguntas
1.4.4.4. Preguntas de iniciativa popular

Asignación á deputada ou deputado e cualificación 

- 35645 (10/PDC-000023) (10/POC-005969)
Pregunta de iniciativa popular sobre as medidas previstas e as denuncias tramitadas pola Xunta
de Galicia en relación co uso de colares de descargas eléctricas para animais
BOPG nº 354, do 12.09.2018

A Mesa toma coñecemento do escrito de D. Gonzalo Trenor López (doc. núm. 36514) polo que so-
licita asumir como propia e converter en pregunta con resposta oral en comisión (10/POC-005969)
a pregunta de iniciativa popular doc. núm. 35645 (10/PDC-000023), e acorda:

1º. Asignar a pregunta ao deputado.

2º. Cualificala como pregunta con resposta oral na Comisión 2ª, Ordenación Territorial, Obras Pú-
blicas, Medio Ambiente e Servizos.

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

4º. Comunicar o acordo aos promotores da iniciativa.

Santiago de Compostela, 2 de outubro de 2018
Diego Calvo Pouso
Vicepresidente 1º

2. Elección e composición do Parlamento, réxime e goberno interior, or-
ganización e funcionamento

2.2. Composición do Parlamento e dos seus órganos
2.2.5. Composición das comisións

Resolución da Presidencia, do 1 de outubro de 2018, pola que se admite a trámite o escrito
do portavoz do G. P. Popular de Galicia polo que comunica cambios na representación do seu
grupo nas comisións parlamentarias (doc. núm. 37872)

No Rexistro Xeral do Parlamento de Galicia tivo entrada, co número 37872, o escrito do portavoz
do G. P. Popular de Galicia polo que comunica cambios na representación do seu grupo nas comi-
sións parlamentarias.
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A Presidencia, en uso da delegación temporal de competencias de xestión ordinaria da Mesa do
Parlamento na Presidencia da Cámara (Acordo da Mesa do Parlamento do 31 de outubro de 2016,
publicado no Boletín Oficial do Parlamento de Galicia núm. 9, do 8 de novembro de 2016), resolve:

1º. Tomar coñecemento dos seguintes cambios na representación do G. P. Popular de Galicia nas
seguintes comisións parlamentarias:

––Comisión 7ª, Agricultura, Alimentación, Gandería e Montes

Baixa: José González Vázquez
Alta: Jacobo Moreira Ferro

––Comisión Permanente non lexislativa para as Relacións co Consello de Contas

Baixa: José González Vázquez
Alta: Moisés Blanco Paradelo

2º. Dar conta desta resolución na próxima reunión da Mesa do Parlamento que teña lugar.

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

Santiago de Compostela, 1 de outubro de 2018
Miguel Ángel Santalices Vieira
Presidente
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 Á MESA DO PARLAMENTO  

 

O Grupo Parlamentario de En Marea por iniciativa do seu deputado Manuel 

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

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

para substanciar a Interpelación 34252 (10/INT-001140), debatida na sesión 

plenaria do 25 de setembro, sobre as políticas do Goberno galego para afrontar a 

situación económica e social de Galicia. 

 

MOCIÓN: 

 

“O Parlamento de Galicia insta á Xunta de Galicia a dar resposta ás demandas 

que formula o Consello Económico e Social de Galicia na súa Memoria sobre a 

situación económica e social de Galicia en 2017, en especial as referidas á 

situación do mercado de traballo e relacións laborais, nas que ‘demanda que se 

avance cara un modelo de crecemento máis inclusivo, con menos 

desigualdades e cunha distribución da riqueza mais equitativa’ e a necesaria 

mellora na calidade do emprego ‘especialmente no que atinxe á alta taxa de 

temporalidade, á curta duración dos contratos e á alta rotación’ ”. 

 

Santiago de Compostela, 27 de setembro de 2018 

 

Asdo.: Manuel Lago Peñas 

Deputado do G.P. de En Marea 

122208



 
 

 

 

Luís Villares Naveira 

Voceiro do G.P. de En Marea 

 

 

 
Asinado dixitalmente por: 

 
José Manuel Lago Peñas na data 27/09/2018 18:02:36 

 
Luis Villares Naveira na data 27/09/2018 18:02:47 
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OFICINA PARLAMENTAR 

Parlamento de Galiza 

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

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

gp-bng@parlamentodegalicia.gal 

15702 Santiago de Compostela 

Galiza 

 

 

 

Á Mesa do Parlamento 

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

iniciativa da deputada Montserrat Prado Cores, ao abeiro do disposto no artigo 

151.2 do Regulamento da Cámara, presenta a seguinte Moción para substanciar a 

Interpelación debatida na sesión plenaria celebrada o pasado 26 de setembro, 

sobre a situación ambiental do río Umia (doc. núm 36141, [10/INT-001207]). 

 

Moción 

“O Parlamento de Galiza insta ao Goberno galego a: 

- Intensificar as analíticas de seguimento de cianobacterias nos seis puntos 

de control existentes no río Umia. 

- Dotar de inmediato, en colaboración cos concellos afectados, de medidas 

de protección efectivas contra a cianobacteria Microcystis, cando menos filtros 

de carbono, ás ETAP situadas na zona de risco (Portas, Vilagarcía, 

Mancomunidade Salnés...) e facerse cargo dos custos. 

- Realizar un estudo epidemiolóxico para determinar as posíbeis 

incidencias sobre a saúde da poboación  tanto do contacto como o consumo 

continuado de auga con cianobacterias. 

- Proceder a desmantelar o encoro da Baxe sobre o río Umia, en Caldas de 

Reis, e a rescatar a concesión hidroeléctrica efectuada a unha empresa privada. 
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Parlamento de Galiza 

Rúa do Hórreo, s/n. Tel. 0034 981 551 545 
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15702 Santiago de Compostela 
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- Informar de inmediato ao Parlamento galego sobre a situación dos pagos 

que lle corresponde realizar á empresa á Xunta de Galiza, derivados da concesión 

administrativa para o aproveitamento hidroeléctrico do encoro do Umia. 

- Presentar un informe no Parlamento galego con todas as actuacións 

realizadas, os seus custes e resultados, no río Umia que segundo se nos dixo ía 

dar unha solución definitiva ao problema da entrofización, ao tempo que se 

procedería a súa recuperación: Plan de xestión Integral para a bacía do río Umia 

“Plan Umia”, actuacións con cortiza de eucalipto...” 

 

Santiago de Compostela, 28 de setembro de 2018 

 

Asdo. Montserrat Prado Cores 

Deputada do G.P. do BNG 

Ana Pontón Mondelo 

Portavoz do G.P. do BNG 

 

 

 

Asinado dixitalmente por: 

 

María Montserrat Prado Cores na data 28/09/2018 13:13:56 

 

Ana Pontón Mondelo na data 28/09/2018 13:14:01 
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Á Mesa do Parlamento 

 

 O Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, por iniciativa do seu 

deputado, Luís Manuel Álvarez Martínez, a través do portavoz e ao abeiro do 

disposto no artigo 151.2 do Regulamento da Cámara, presenta ante esa mesa a 

seguinte moción para substanciar a interpelación debatida na sesión plenaria do 

día 25 de setembro de 2018, sobre a redución da oferta educativa nos concellos 

(doc. núm. 34790 ). 

 

Moción 

 

O Parlamento de Galicia insta a Xunta de Galicia a convocar a todos os sectores 

da comunidade educativa para analizar e redifinir, co máximo consenso 

posible, aqueles elementos e criterios que permitan garantir de forma efectiva a 

igualdade de oportunidades de toda a poboación da nosa comunidade autónoma. 

 

Pazo do Parlamento, 28 de setembro de 2018 

 

 

 

 
Asinado dixitalmente por: 

 
Luis Manuel Álvarez Martínez na data 28/09/2018 16:34:13 

 
Xoaquín María Fernández Leiceaga na data 28/09/2018 16:34:21 
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Á Mesa do Parlamento 

 

 

O Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, por iniciativa das súas 

deputadas e do seu deputado, María Dolores Toja Suárez, Julio Torrado Quintela 

e Noela Blanco Rodríguez, a través do portavoz e ao abeiro do disposto no artigo 

160 do Regulamento da Cámara, presenta ante esa mesa a seguinte proposición 

non de lei para o seu debate en Pleno. 

 

 

A situación do centro de saúde de Cee é bastante lamentable, hai numerosos 

problemas derivados dunha xestión que se baseou en “parchear” os problemas 

que ían xurdindo, e agora precisa dunha reparación integral que permita 

devolverlle as garantías de prestación do servizo en condicións de hixiene e 

seguridade óptimas.   

 

 

Así, simplemente por enumerar as máis evidentes, destacariamos: 

 

 

-As paredes e teitos de todo o edificio están cubertas de enormes  manchas  

negras de humidade, que fan dubidar sobre as condicións de hixiene que un 

centro de saúde debería cumprir.. 

 

 

-Naquelas paredes que están recubertas de azulexo, son varias as zonas espidas, 

que foron perdendo pezas e mostran agora no seu lugar, unicamente cemento. 

Nalgún caso, as tubarias están á vista xa que foron picadas para realizar unha 

reparación e nunca foron recubertas novamente de azulexo. 

 

 

-Nos aseos as pezas están totalmente oxidadas. 

 

-A caldeira está nun estado tan deteriorado que xa non funciona. Iso ten como 

consecuencia que as amplas salas de espera, sexan moi frías, isto é unha das 

queixas recorrentes das persoas usuarias do centro, especialmente nos meses de 

inverno.  

 

 

-A humidade provoca que o chan sexa moi esvaradío,  hai que recordar que este 

centro atende a máis de 8.000 persoas entre elas maiores, e embarazadas. 
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-A inexistencia dunha sala de emerxencias, provoca que no caso que se produza 

unha, é preciso desaloxar a sala de enfermería.   

 

 

-O centro non pode realizar ortopantomografías por non dispor da tecnoloxía 

necesaria. As persoas doentes teñen que asumir os custes do desprazamento, así 

como o atraso derivado.   

 

 

É preciso, polo tanto, acometer o investimento preciso que dote ás instalacións 

do necesario illamento.  

 

 

Ante esta situación o Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, presenta a 

seguinte proposición non de lei: 

 

 

O Parlamento de Galicia insta a Goberno galego a levar a cabo, antes de que 

remate este ano, as xestións precisas para que: 

 

 

1º) Transfira a xestión do centro de saúde de Cee  á Xunta de Galicia. 

 

 

2º) Para que dote unha partida nos orzamentos para o ano 2019 co fin de 

acometer os investimentos que permitan unha reparación integral das instalacións 

do centro de saúde de Cee, así como a adquisición dunha nova caldeira e dun 

ortopantomógrafo. 

  

 

Pazo do Parlamento, 20 de setembro de 2018 
 

 

 

 

 

 
Asinado dixitalmente por: 

 
María Dolores Toja Suárez na data 21/09/2018 13:49:42 

 
Julio Torrado Quintela na data 21/09/2018 13:50:41 

 
Noela Blanco Rodríguez na data 21/09/2018 13:50:49 
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Xoaquín María Fernández Leiceaga na data 21/09/2018 13:50:56 
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Á Mesa do Parlamento 

 

 

O Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, por iniciativa do seu deputado, 

Luís Manuel Álvarez Martínez, e da súa deputada,  María Luisa Pierres López, a 

través do portavoz e ao abeiro do disposto no artigo 160 do Regulamento da 

Cámara, presenta ante esa mesa a seguinte proposición non de lei para o seu 

debate en Pleno. 

 

 

O denominado Plan MOVE presentado no primeiro Goberno Feijóo, contiña as 

previsións que en materia de estradas acometería a Xunta de Galicia nos 

seguintes anos. Tales actuacións resultaron en gran medida paralizadas, dados os 

recortes orzamentarios que nesta materia aprobou ano tras ano o Goberno 

autonómico.  

 

 

Xa en outubro de 2010 contemplábase polo propio executivo galego unha rebaixa 

das propostas iniciais, que supuxeron unha minoración de 621 millóns de euros 

sobre os 4.265 millóns de euros previstos no ano anterior. Despois, pola vía dos 

feitos, volveron a recortar esas contías, sen que a Xunta de Galicia dese conta de 

ningún proceso de planificación.  

 

 

Pero incluso esas previsións, que abarcaban ata o ano 2020, non se cumpriron, 

pois están pendentes de acometer unha maioría de obras viarias en estradas 

autonómicas, pese ao tempo transcorrido, e que constitúen infraestruturas básicas 

para moitos concellos e comarcas de Galicia. 

 

 

Se no ano 2009, co primeiro Goberno Feijóo, o programa de construción e 

conservación en materia de estradas alcanzara os 419 millóns de euros, tal 

importe foi reducido practicamente á metade en anos posteriores, e incluso na 

actualidade (para o ano 2018) é, en termos reais,  un 45 % inferior. O referido ás 

infraestruturas viarias foi un dos capítulos máis afectados á baixa polos recortes. 

 

 

Faise pois preciso non esperar máis tempo e, segundo manifestación de 

responsables autonómicos,  unha vez rematada a crise, que pola Xunta de Galicia 

se acometan as actuacións en estradas, dando a coñecer as previsións que a Xunta 

de Galicia ten ao respecto. 
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Cabe recordar que a lexislación en materia de estradas da Comunidade 

Autónoma, tanto a actual Lei 8/2013 como a anterior Lei 4/1994, contiña os 

requisitos legais básicos e trámites que debera ter unha planificación en materia 

das estradas por parte da Xunta de Galicia, sen que tales previsións nunca foran 

levadas a cabo polos gobernos presididos por Núñez  

 

 

O Plan MOVE inicial  contiña diversos programas que establecían un montante 

de 4.265 millóns de euros (do ano 2009) de investimento para ser realizado entre 

os anos 2010 e 2015. Cabe destacar o “Programa de vías altas prestacións” que 

alcanzaban novas actuacións para a execución de 580 km., dos cales nunha 

porcentaxe do 70 % está pendente de executar, pese a que xa deberían estar 

realizadas na actualidade, ou, cando menos, en fase de licitación ou 

executándose. Actuacións todas elas importantes pero que están pendentes, como 

igualmente o están as actuacións denominada como de “Programa de vías 

estruturantes” de 265 km., cuxo nivel de execución das conexións e variantes 

diversas é aínda máis baixo. 

 

 

O certo é que na actualidade é descoñecida calquera planificación que a Xunta de 

Galicia teña no relativo as súas estradas, descoñecendo cales serán as actuacións 

que nesta materia ten previsto acometer o executivo autonómico, así como o 

ritmo e calendario que imprimirá a tales investimentos. 

 

 
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 a presentar na Cámara galega 

no prazo máximo de seis meses o Plan director de estradas de Galicia. 

 

 

Pazo do Parlamento, 21 de setembro de 2018 
 

 

 

 

 

Asinado dixitalmente por: 
 

Luis Manuel Álvarez Martínez na data 21/09/2018 19:01:50 
 

María Luisa Pierres López na data 21/09/2018 19:01:57 
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Xoaquín María Fernández Leiceaga na data 21/09/2018 19:02:04 
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   Á MESA DO PARLAMENTO 

 

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

Quinteiro Araújo e do seu deputado Davide Rodríguez Estévez, ao abeiro do 

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

debate en Pleno. 

Exposición de motivos 

Pola Orde do 28 de xuño de 2018 aprobouse inicialmente a primeira revisión do 

Plan Forestal de Galicia e abriuse o trámite de información pública até o 5 de 

outubro. O obxectivo fixado pola Xunta sería aprobar a revisión do Plan Forestal 

a finais de 2018 ou principios de 2019. No documento sometido a exposición 

pública atopamos que se invisibiliza o importante dobre papel que a muller 

galega ten no monte, como propietaria e produtora forestal, nun sector clave para 

a economía galega. 

Resulta sorprendente que a Xunta esqueza a integración da perspectiva de xénero 

nun plan tan importante coma este, que define o futuro do noso monte. A pesar 

de que a propiedade do monte estea en boa parte en mans de mulleres, a Xunta 

non integrou a dimensión da igualdade de oportunidades na elaboración, 

execución e seguimento da política forestal e das accións que prevé implementar 

para o desenvolvemento do Plan Forestal. 

A pesar de que o Decreto lexislativo 2/2015, do 12 de febreiro recolle a 

integración transversal do principio de igualdade nas actuacións da 

Administración xeral e do sector público autonómico de Galicia, o certo é que 

non se menciona na documentación sometida a información pública o impacto 

que esta revisión forestal suporá tanto para mulleres como para homes.  
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Sen embargo, o documento descoñece que as mulleres ocupan un papel 

destacado como produtoras, datos que se invisibilizan na documentación do Plan 

Forestal. En parroquias da Costa da Morte, como Corcoesto, Cereo e Valenza, o 

93% do monte está en mans de mulleres.   

Ademais, o documento presentado descoñece as eventuais repercusións que en 

cuestións de xénero vai ter o plan. A pesar de que a Lei fala da consecución da 

igualdade de oportunidades na política económica, laboral e social, o certo é que 

tanto o documento de diagnóstico como o de avaliación ambiental e as 

actuacións previstas non contemplan os impactos que a norma vai a supor para as 

mulleres galegas , tal e como esixe o artigo 9 do Decreto lexislativo 2/2015, do 

12 de febreiro, anteriormente citado.  

A Xunta de Galicia continúa na práctica a perpetuar os roles masculinizados e as 

prácticas patriarcais na elaboración e execución da política económica e de 

ordenación do territorio en Galicia. É preciso corrixir esta situación de inmediato 

e que se respecte a lei e a normativa da Unión Europea en materia de igualdade. 

Por estes motivos presentamos a seguinte Proposición non de lei para o seu 

debate en Pleno: 

O Parlamento de Galicia insta á Xunta de Galicia a: 

1.- Introducir a perspectiva de xénero na redacción definitiva da revisión do Plan 

Forestal de Galicia coa fin de avaliar o impacto que este Plan suporá para o 

colectivo de mulleres. 

2.- Adoptar actuacións encamiñadas á consecución da igualdade neste sector 

económico. 

 

 Santiago de Compostela, 24 de setembro de 2018. 
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   Asdo.: Paula Quinteiro Araújo 

    Davide Rodríguez Estévez 

    Luís Villares Naveira 

   Deputadas e voceiro do G.P. de En Marea. 

 

 

 

 

 

Asinado dixitalmente por: 

 

Paula Quinteiro Araújo na data 24/09/2018 13:45:05 

 

David Rodríguez Estévez na data 24/09/2018 13:46:00 

 

Luis Villares Naveira na data 24/09/2018 13:47:19 
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Á Mesa do Parlamento 

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

das deputadas e deputados Luis Bará Torres, Montserrat Prado Cores, Ana Pontón 

Mondelo, Xosé Luis Rivas Cruz, Olalla Rodil Fernández e Noa Presas Bergantiños, 

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

de lei para o seu debate en Pleno. 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

A Xunta de Galiza promove na comarca de Ferrol diversas actuacións de 

construción de beirarrúas que forman parte do denominado Plan de sendas de Galiza. 

Unha destas actuacións é a beirarrúa de algo máis de dous quilómetros de lonxitude 

entre Río do Pozo (AC-116) e a estrada de Baltar (AC-114. 

O BNG presentou en maio do 2018 unha moción No concello de Narón (xunto 

con Tega e PSOE e aprobada por unanimidade) na que se instaba á Consellería de 

Infraestruturas e Vivenda da Xunta de Galiza a abrir unha vía de dialogo coas veciñas e 

veciños afectados pola senda peonil proxectada pola xunta nas estradas AC-116 e AC-

114,  buscando diminuír a afección do proxecto. Esta iniciativa é consecuencia da 

deixadez de funcións da Consellería de infraestruturas da Xunta de Galiza, que non 

puxo todos os medios necesarios e posibles para atender as reclamacións e chegar a 

unha saída negociada coa veciñanza que se sentía afectada. 

Resulta preocupante perder unha inversión de máis de 700.000 euros na 

parroquia do Val, que, ademais traería consigo a execución dun tramo do saneamento na 

zona de Baltar, por culpa da neglixencia da Xunta de Galiza do PP. Por iso, o BNG 
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lamenta que o proxecto da senda peonil poida paralizarse definitivamente pola 

incapacidade da Xunta de modificalo e consensualo. 

Tamén resulta preocupante que a Consellería decidise realizar unha deixadez de 

funcións; por un lado, levantarse da mesa e non querer explorar vías de reforma do 

proxecto, e por outro lado, por instar a outra institución a realizar o seu traballo 

(textualmente, na nota de prensa da Xunta do pasado 11 de setembro, di: “A conselleira 

de Infraestruturas convidou ao Concello a traballar polo consenso cos veciños e a 

deseñar un novo proxecto que cumpra os requisitos de mellora da seguridade viaria que 

conte coa súa aceptación e poida ser executado pola Xunta”). 

 

Polo anteriormente exposto, o Grupo Parlamentar do BNG presenta a seguinte 

proposición non de lei para o debate en Pleno: 

“O Parlamento galego insta á Xunta de Galiza a abrir unha mesa de diálogo co 

concello de Narón e coa veciñanza afectada polo proxecto de senda peonil do Val, co 

obxecto de acordar un novo proxecto que minimice as afeccións e cumpra a función de 

mellorar a seguranza viaria.” 

 

Santiago de Compostela, 24 de setembro de 2018 

 

Asdo.: Luis Bará Torres 

Montserrat Prado Cores 

Noa Presas Bergantiños 
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Olalla Rodil Fernández 

Xosé Luis Rivas Cruz 

Deputadas e deputados do G.P. do BNG 

Ana Pontón Mondelo  

Portavoz do G.P. do BNG 

 

 

 

Asinado dixitalmente por: 

 

Xosé Luis Bará Torres na data 24/09/2018 17:27:27 

 

María Montserrat Prado Cores na data 24/09/2018 17:27:31 

 

Ana Pontón Mondelo na data 24/09/2018 17:27:32 

 

Xose Luis Rivas Cruz na data 24/09/2018 17:27:34 

 

Olalla Rodil Fernández na data 24/09/2018 17:27:35 

 

Noa Presas Bergantiños na data 24/09/2018 17:27:37 
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Á MESA DO PARLAMENTO 

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

Lago Peñas e da súa deputada Julia Torregrosa Sañudo, ao abeiro do disposto 

no artigo 160 do Regulamento da Cámara, presenta a seguinte Proposición non 

de lei, para o seu debate en Pleno. 

A Xunta, abandeira a política da internacionalización das nosas empresas e a 

captación de investimento exterior, mais a realidade amósanos o fracaso desa 

política levada a cabo.  

Se temos en conta o período para o cal a base de datos Datainvex proporciona 

información, poderase destacar que para os anos 1993-2017 Galicia recibiu o 

0,71% do investimento bruto no Estado. Isto supón que Galicia foi o destino de 

3.930 millóns de euros dun total recibido para o conxunto do Estado de  550.496 

millóns de euros.  

Estes datos adquiren unha dimensión moito mais negativa cando se comparan co 

investimento estranxeiro que recibiron outros territorios. Así a Comunidade de 

Madrid recibiu o 52,4%, mentres que o recibido por Cataluña representa o 

14,6%. Pero ademais, destaca o feito de que o investimento bruto de Galicia no 

estranxeiro supera amplamente o investimento foráneo; o saldo para o conxunto 

do período indica que Galicia investiu no estranxeiro mais de 13.400 millóns de 

euros do recibido. Como media, a Comunidade Autónoma recibiu un 

investimento de 157 millóns de euros, mentres que o investimento medio no 

estranxeiro acadou os 694 millóns. 

O problema parece que aínda se acentúa mais no primeiro semestre do ano 2018. 

Unha vez posta en marcha a Lei de Fomento Empresarial impulsada pola Xunta, 

Galicia ven de captar no primeiro semestre un total de 32,6 millóns de euros de 

investimento estranxeiro. Tendo en conta que o recibido polo conxunto da 
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economía española foi de 12.000 millóns de euros, o captado por Galicia 

soamente representa o 0,27 %. Cifra que representa un terzo do investimento 

estranxeiro recibido por Galicia  no primeiro semestre do ano 2017, cando aínda 

non fora posta en marcha a Lei de Fomento empresarial. 

Pero a estes datos tan negativos para Galicia haille que engadir o feito de que 

unha gran maioría de investimento estranxeiro chegado a Galicia non vai 

destinado a creación de novas empresas, senón que ten como principal obxectivo 

a compra de empresas. Por exemplo, no ano 2015 destaca a compra realizada 

polo grupo chinés, China Sonangol, dos estaleiros do grupo Rodman e no ano 

2017, de novo un grupo chinés, merca por 61 millóns de euros a conserveira 

Albo.  

Galicia, pois, non se posiciona como un territorio atractivo para o investimento 

estranxeiro senón que o que se está a producir é a venda de empresas de capital 

galego a fondos de investimento estranxeiros. Os datos indican que a partir do 

ano 2009, e en especial a partir da desaparición das Caixas de Aforro, os fondos 

de investimento estranxeiro controlan un volume de negocio en Galicia que 

superan os 3.000 millóns de euros. 

Este feito pon de manifesto que o capital estranxeiro que chega a Galicia non ten 

porque supoñer a creación de novo emprego nin a creación de novas liñas de 

negocio, senón que ten como principal obxectivo mercar aquelas empresas, ou 

facerse co control das mesmas, que son claves para o tecido produtivo galego 

pero que non poden seguir desenvolvendo a súa actividade debido, 

principalmente, á falta de capital financeiro no propio territorio. 

Finalmente, cómpre tamén sinalar que o impacto do investimento estranxeiro na 

economía galega é moito menor ca no conxunto do Estado. Deste xeito, como 

sinala o Foro Económico de Galicia, a cifra de negocio do investimento 

estranxeiro en Galicia supón o 12,8% do total do territorio fronte ao 28,7 no 
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conxunto das CCAA. As persoas ocupadas representan o 4,3% fronte ao 13,3% 

do conxunto do Estado.   

Ante o exposto anteriormente, o Grupo Parlamentario de En Marea, presenta a 

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

 

O Parlamento de Galicia insta á Xunta de Galicia a desenvolver unha estratexia 

de captación de investimento estranxeiro co obxectivo de que Galicia acade o 3% 

do investimento estranxeiro total recibido no conxunto do Estado. 

 

Santiago de Compostela, 24 de setembro de 2018. 

 

 

Asdo.: Manuel Lago Peñas 

Julia Torregrosa Sañudo 

Deputado e deputada do G.P. de En Marea 

Luís Villares Naveira 

Voceiro do G.P. de En Marea. 

 

 

 

Asinado dixitalmente por: 

 

José Manuel Lago Peñas na data 25/09/2018 11:08:12 

 

Julia Torregrosa Sañudo na data 25/09/2018 11:08:28 

 

Luis Villares Naveira na data 25/09/2018 11:08:37 
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Á Mesa do Parlamento 

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

das deputadas e deputados Ana Pontón Mondelo, Luis Bará Torres, Montserrat 

Prado Cores, Xosé Luis Rivas Cruz, Olalla Rodil Fernández e Noa Presas 

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

Proposición non de lei para o seu debate en Pleno. 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

No ano 2001 subscribíronse uns acordos entre os sindicatos con 

representación en Navantia e as empresas auxiliares para regular os salarios do 

persoal da industria auxiliar. Eses acordos viñan no seu día para homoxeneizar a 

variada e numerosa tipoloxía de pluses e complementos que este persoal percibía por 

riba do convenio provincial do metal (convenio sectorial de aplicación), fixando 

unhas táboas salariais coñecidas desde aquela como Acordos do 2001. 

Así é que, despois da entrega do último LHD australiano produciuse o 

lanzamento ao desemprego da grande maioría do persoal da industria auxiliar, 

situación que moitos casos prolongouse no tempo máis do que o cobro de 

prestacións. Moitas empresas aproveitaron esta situación de elevado índice de 

desemprego e carencia de prestacións para deixar de aplicar os Acordos do 2001 

unilateralmente, provocando unha desvalorización salarial no sector con graves 

repercusións socio-económicas na comarca de Ferrol. 
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Froito da conflitividade que estes feitos desataron constituíuse un foro entre 

empresas auxiliares e sindicatos onde se está a negociar un novo acordo salarial para 

o persoal da industria auxiliar co obxectivo de incorporalo (unha vez pechado o 

acordo) ao convenio de sector. 

Que informada a patronal provincial negociadora do convenio ven 

manifestando reiteradamente a súa negativa a que o antedito acordo chegue a facer 

parte do mesmo, e que, ademais das empresas auxiliares que actualmente prestan 

servizos para Navantia e os sindicatos negociadores, destacados representantes da 

patronal galega do metal (ASIME), e a presidenta do Consello Galego de Relacións 

Laborais que está a realizar labores de mediación, teñen manifestado a súa opinión 

favorable ao respecto de integrar os acordos salariais para industria auxiliar de 

Navantia no Convenio colectivo provincial do metal. 

Saber tamén que a industria auxiliar de Navantia pode chegar a empregar 

3.000 persoas, polo que as condicións de traballo en xeral, e salariais en particular, 

deste colectivo teñen unha influencia radical para a economía da comarca de Ferrol. 

 

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

non de lei para o seu debate en Pleno: 

“O Parlamento de Galiza acorda trasladar ás e aos traballadores da industria 

auxiliar de Navantia na ría de Ferrol o seu apoio neste proceso de negociación no 

que están inmersos. 
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O Parlamento galego insta á Xunta de Galiza a levar a cabo todas aquelas 

actuacións que sexan precisas para favorecer á resolución do conflito e para a 

integración dos chamados Acordos do 2001 ao marco provincial.” 

 

Santiago de Compostela, 25 de setembro de 2018 

 

Asdo.: Luis Bará Torres 

Montserrat Prado Cores 

Noa Presas Bergantiños 

Olalla Rodil Fernández 

Xosé Luis Rivas Cruz 

Deputadas e deputados do G.P. do BNG 

Ana Pontón Mondelo  

Portavoz do G.P. do BNG 

 

 

 

Asinado dixitalmente por: 

 

Ana Pontón Mondelo na data 25/09/2018 13:45:07 

 

María Montserrat Prado Cores na data 25/09/2018 13:45:12 

 

Xose Luis Rivas Cruz na data 25/09/2018 13:45:14 
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Olalla Rodil Fernández na data 25/09/2018 13:45:15 

 

Noa Presas Bergantiños na data 25/09/2018 13:45:16 

 

Xosé Luis Bará Torres na data 25/09/2018 13:45:18 
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Á MESA DO PARLAMENTO 

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

suplente Antón Sánchez García, ao abeiro do disposto no artigo 160 do 

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

debate en Pleno. 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 

Despois dun proceso histórico de loita pola memoria histórica democrática e pola 

recuperación do Pazo de Meirás para o uso público, o Pleno do Parlamento de 

Galicia o día 11 de xullo, nun acordo histórico, aprobou  por unanimidade unha 

proposición non de lei co seguinte texto: 

 

«O Parlamento de Galicia, recoñecendo o importante traballo realizado desde hai 

anos por historiadores e historiadoras, asociacións da memoria histórica, a Xunta pro 

devolución do Pazo de Meirás, e institucións coma a Deputación da Coruña e o 

Concello de Sada, entre outros, insta a Xunta de Galicia: 

1. A que remita urxentemente o Informe da comisión de expertos nomeada pola 

Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria, en cumprimento da 

resolución do Parlamento de Galicia, sobre as posibilidades de incorporar ao 

patrimonio público a propiedade das Torres de Meirás, con todos os seus anexos 

documentais, á Administración xeral do Estado coa petición de que se realicen as 

accións legais a que fai referencia o informe na súa conclusión final co obxecto de 

reintegrar as torres ou pazo de Meirás ao ámbito dos bens de dominio público da 

Administración xeral do Estado. 
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2. A incorporarse, en canto sexa exercitada esa acción legal, ao proceso civil como 

coadxuvante adhesiva. 

3. O Parlamento de Galicia declara a súa vontade de que a recuperación do pazo de 

Meirás para o patrimonio público non implique un novo custo para o pobo de 

Galicia.» 

 

Desde esa data non consta que se teña acordado por parte do Goberno do Estado 

ningunha actuación administrativa ou xudicial para incorporar ao patrimonio público 

a propiedade das Torres de Meirás.  

Pola contra, a familia Franco ten anunciado pasos e actuacións fraudulentas, coa 

intención de dificultar esta posibilidade e evitar que se acade a devolución deste ben 

patrimonial.  

O anuncio de transmisión da cota de propiedade do neto do ditador a unha sociedade 

patrimonial da cal é o seu administrador único, non é mais que unha manobra 

fraudulenta coa que pretende anticipar e evitar os efectos legais de prosperar a vía 

xudicial que debe exercer o Estado para recuperar e incorporar o Pazo ao Patrimonio 

Público.  

O Pazo de Meirás, en canto BIC, é un ben indivisible, non fraccionable, polo cal a 

pretensión do neto do ditador nin altera o réxime de protección BIC nin supón a 

renuncia da Xunta respecto do exercicio de accións no proceso xudicial que interpoña 

o Estado nin moito menos dificultaría a reversión e incorporación do pazo ao 

patrimonio público, de ser estimada a demanda que debe presentar, canto antes, o 

Estado. 

De todos xeitos a manobra fraudulenta de transmitir dita cota a unha sociedade que 

administra, non pode nin debe impedir o obxectivo de extinguir do mundo xurídico a 

propiedade que detenta a súa familia do Pazo de Meirás. 
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Non cabe ante esta situación ningunha caste de pasividade por parte do Goberno 

español, quen é quen ten que actuar inmediatamente. 

Por iso é  urxente que dende o Goberno do Estado se impulsen e interpoñan canto 

antes as accións legais, administrativas e xudiciais que procedan incluíndo a demanda 

civil e a anotación preventiva de dita demanda no Rexistro da Propiedade como 

aconsellaba tamén o informe da Comisión de expertos que estudou as vías para a 

recuperación posesoria do Pazo. 

 

Polo exposto o Grupo Parlamentario de En Marea presenta a seguinte Proposición 

non de lei para o seu debate en Pleno: 

O Parlamento galego insta á Xunta de Galicia a que  esixa de novo ao goberno do 

Estado que actúe consonte o indicado na conclusión final do Informe da comisión de 

expertos, tal e como se acordou no Pleno do Parlamento de 11 de xullo, e que inicie 

as accións legais, administrativas e xudiciais que procedan para a recuperación 

posesoria do Pazo de Meirás e, como consta no Informe, se anote tal demanda 

preventivamente no Rexistro da Propiedade. 

Santiago de Compostela, 25 de setembro de 2018. 

 

Asdo.: Antón Sánchez García 

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

 

 

 
Asinado dixitalmente por: 

 
Antón Sánchez García na data 25/09/2018 17:30:49 
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   Á MESA DO PARLAMENTO 

 

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

Quinteiro Araújo e do seu deputado Davide Rodríguez Estévez, ao abeiro do 

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

Proposición non de lei para o seu debate en Pleno. 

 

Exposición de motivos 

 

Fai arredor de sete anos apareceu en Galicia unha especie invasora, a vespa 

velutina, que prexudica gravemente a apicultura e supón unha ameaza 

medioambiental de primeira magnitude.  

 

A velutina está incluída no Catálogo Español de especies invasoras, a través do 

real Decreto 630/2013 de 2 de agosto. A Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del 

Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, pola que se crea o catálogo citado, 

establece a obrigación das administracións de crear medidas de control, xestión e 

posible erradicación de tales especies. 

 

Porén, as medidas non parece que estean a xurdir efecto. Os datos son 

alarmantes. No ano 2014 rexistráronse vespas velutinas en 70 concellos do noso 

país; en 2015 estendéronse ata 172. O presente ano, o número de concellos 

afectados polo insecto invasor é de 252, o 80% do total. En 38 destes concellos a 

presenza da velutina é masiva, o que significa que neles se atoparon, polo menos, 

entre 26 e 100 niños.  

 

Polo de agora, non se atopou ningún patrón claro na súa proliferación. Hai 

moitos concellos afectados no norte do territorio, pero tamén no interior.  
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A extensión desta especie trae consigo unha serie de prexuízos ambientais e 

económicos, especialmente para as apicultoras e apicultores, pero non só para 

eles, xa que ao reducir a poboación das abellas, que son insectos importantes na 

reprodución vexetal, a invasión está repercutindo na produtividade de moitos 

cultivos e froiteiros. 

 

Ante esta gravísima situación, o Partido Popular adoptou unha actitude de 

absoluta pasividade. Así o manifestou a conselleira do Medio Rural, Ángeles 

Vázquez, que chegou a dicir que “Esta especie veu para quedar, polo tanto hai 

que convivir con ela”. A solución do Partido Popular á crise da velutina é que 

nos vaiamos acostumando.  

 

Desta maneira, explícase que entre xullo de 2018 e xullo de 2017 o 112 recibise 

case 25.000 avisos pola presenza de avespas velutinas. Os picos de incidencias 

producíronse no verán e no outono de 2017, con máis de 4.000 chamadas en 

xullo e agosto, e 3.000 en setembro, novembro e decembro.  

 

Ata o de agora, o método máis empregado para loitar contra a velutina foi o 

trampeo, que se realiza en primavera aproveitando que as reinas comezan a 

formar os seus niños. Este procedemento foi adoptado pola Xunta de Galicia e 

foi acompañado dun protocolo de captura de reinas.   

 

Non obstante, a situación esixe que se incrementen os medios materias, persoais 

e económicos que se dedican á investigación na materia.  

 

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

Proposición non de lei: 
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O Parlamento galego insta a Xunta de Galicia a incrementar os medios materiais, 

persoais e económicos dos proxectos que investigan a praga da velutina co 

obxecto de encontrar as mellores técnicas para loitar contra esta. 

 

Santiago de  Compostela, 25 de setembro de 2018. 

 

   Asdo.: Paula Quinteiro Araújo 

    Davide Rodríguez Estévez 

   Deputada e deputado do G.P. de En Marea 

    Luís Villares Naveira 

    Voceiro do G.P. de En Marea. 

 

 

 

 

Asinado dixitalmente por: 

 

Paula Quinteiro Araújo na data 25/09/2018 17:44:00 

 

David Rodríguez Estévez na data 25/09/2018 17:44:06 

 

Luis Villares Naveira na data 25/09/2018 17:44:15 
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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, Montserrat Prado Cores, Ana 

Pontón Mondelo, Xosé Luis Rivas Cruz, Olalla Rodil Fernández e Luis Bará 

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

Proposición non de lei para o seu debate en Pleno, relativa ao respecto da Xunta de 

Galiza polos dereitos laborais e a súa inxerencia para evitar a participación de 

traballadoras na folga feminista do 8 de marzo de 2018. 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

O pasado 8 de marzo Galiza de 2018 participou de forma ampla e transversal 

nunha folga feminista internacional e histórica. A administración galega debera ter sido 

exemplar canto ao respecto dos dereitos laborais de folga. Porén, segundo informaba a 

Confederación Intersindical Galega o pasado 21 de setembro de 2018 “O Tribunal 

Superior de Xustiza de Galiza vén de anular o Decreto de servizos mínimos ditados 

pola Xunta de Galiza para a xornada de folga de Mulleres convocada o pasado 8 de 

Marzo. En concreto anula os mínimos referidos á consellaría de Presidencia, CRTVG, 

Centro de Emerxencias 112 e Parque Nacional das Illas Atlánticas. A CIG, no seu 

momento, presentou recurso por considerar que se trataba duns “servizos máximos, 

abusivos e exaxerados” que vulneraban o exercicio do dereito fundamental á folga.” 

No seu día a central sindical, que chamou á mobilización e folga, denunciou 

como unha vez máis a Xunta de Galiza fixaba uns servizos mínimos abusivos, máis 

absurdo aínda cando os traballadores masculinos non estaban chamados a secundala. 
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Máis aínda, entre outras cuestións, a Xunta de Galiza agardou ao último día para 

publicar o Decreto de servizos mínimos.  

Finalmente, a sentenza recoñece a corrección das apreciacións que motivaron a 

denuncia do sindicato e recolle cuestións preocupantes do punto de vista da saúde 

democrática e de dereitos de participación que debera promover o goberno galego, 

recollendo de forma expresa que os servizos estabelecidos non poden supoñer a 

supresión do dereito de folga das traballadoras. 

Esta cuestión é de extrema gravidade, ademais da vulneración propositada do 

dereito de folga, recoñecido no noso marco legal, obedece ao intento premeditado de 

criminalización da folga feminista que tentou levar a cabo o partido que ostenta o 

goberno nas semanas previas á convocatoria.  

 

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

proposición non de lei para debate en Pleno: 

“O Parlamento galego acorda por resolución reprobar á Xunta de Galiza por ter 

actuado de forma incorrecta vulnerando o dereito fundamental de folga diante da 

convocatoria internacional de folga feminista do pasado 8 de marzo de 2018 e demandar 

a destitución inmediata da persoa ou persoas responsábeis.” 

 

Santiago de Compostela, 25 de setembro de 2018 

 

Asdo.: Noa Presas Bergantiños 
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Luis Bará Torres 

Montserrat Prado Cores 

Olalla Rodil Fernández 

Xosé Luis Rivas Cruz 

Deputadas e deputados do G.P. do BNG 

Ana Pontón Mondelo  

Portavoz do G.P. do BNG 

 

 

 

Asinado dixitalmente por: 

 

Noa Presas Bergantiños na data 25/09/2018 18:11:37 

 

María Montserrat Prado Cores na data 25/09/2018 18:11:43 

 

Ana Pontón Mondelo na data 25/09/2018 18:11:45 

 

Xose Luis Rivas Cruz na data 25/09/2018 18:11:46 

 

Olalla Rodil Fernández na data 25/09/2018 18:11:48 

 

Xosé Luis Bará Torres na data 25/09/2018 18:11:49 
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    Á MESA DO PARLAMENTO 

 

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

Quinteiro Araujo e Flora María Miranda Pena e do seu deputado Marcos 

Cal Ogando, ao abeiro do disposto no artigo 160 do Regulamento da Cámara, 

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

 

 

Exposición de motivos 

 

A folga feminista do pasado 8 de marzo foi unha xornada histórica que puxo de 

manifesto a necesidade de virar cara políticas e prácticas respectuosas coa 

igualdade. O paro foi un éxito dende a mesma medianoite, malia o intento por 

parte das institucións públicas de boicotear as mobilizacións.  

 

Recentemente, o Tribunal Superior de Xustiza de Galicia condenou á TVG por 

vulnerar o dereito á folga. Durante a xornada, a corporación chamou a 

traballadores para substituír ás mulleres que estaban exercendo o seu dereito a 

participar na protesta. Iso permitiulle, entre outras cousas, substituír á 

presentadora do informativo Galicia noticias por un home. O obxectivo era 

diminuír o efecto da folga obrigando aos traballadores a facer as labores das súas 

compañeiras.  

 

Segundo o TSXG, “nin o empresario pode impoñer aos traballadores non 

folguistas á realización de tarefas que corresponden a quen secundaron a 

convocatoria”, “nin os traballadores que deciden libremente non secundala, 

poden substituír o traballos dos seus compañeiros”, máis alá dos servizos 

mínimos. “A prohibición da substitución interna dos traballadores é consecuente 

coa necesidade de garantir a efectividade do dereito fundamental”.  
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Agora, o TSXG vén de condenar á Xunta por vulnerar o dereito á folga o 8 de 

marzo cun decreto de servizos mínimos “malicioso” que lle produce un “rotundo 

rexeitamento”. O decreto frustrou o dereito á folga de, polo menos, tres 

departamentos da Administración autonómica –da Presidencia da Xunta, do 

centro de emerxencias do 112 e do Parque das Illas Atlánticas– e da CRTVG. 

 

O TSXG concluíu que a Xunta abusou “da súa posición como autoridade 

gobernativa” ao publicar o decreto o día antes da folga, restrinxindo, desta 

maneira, o prazo de impugnación dunha maneira inxustificada. O Tribunal 

mantén que “tal premura impediu un exame en profundidade de tódolos servizos 

afectados”, e non foi consistente nin coa “eficacia” nin coa “boa fe”.  

 

No que atinxe á Presidencia, o Tribunal declara “desproporcionado e 

inxustificado” que a Xunta establecera un servizo mínimo de 24 horas ao porteiro 

maior, algo que nin tan sequera se cumpre os domingos. Sobre o 112 mantén que 

é desmesurado solicitar a presenza do 100% do persoal responsable de recibir as 

chamadas na central de emerxencias. Por último, acerca do Parque das Illas 

Atlánticas a sentenza non ve xustificación a presenza dunha guía.  

 

Con isto sobre a mesa, o Tribunal anulou o decreto de servizos mínimos nos tres 

departamentos máis na CRTVG e puxo á Xunta o pagamento das costas xudiciais 

do proceso sen fixar un límite cuantitativo.  

 

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

Proposición non de lei: 
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O Parlamento galego insta a Xunta de Galicia a modificar os servizos mínimos 

da Administración autonómica e da CRTVG para que sexan coherentes co 

dereito á folga dos traballadores e traballadoras.  

 

Santiago de Compostela, 25 de setembro de 2018. 

 

  Asdo.: Paula Quinteiro Araujo 

   Marcos Cal Ogando 

   Flora María Miranda Pena 

  Deputadas e deputado do G.P. de En Marea. 

   Luís Villares Naveira 

  Voceiro do G.P. de En Marea.  

 

 

 

 

Asinado dixitalmente por: 

 

Paula Quinteiro Araújo na data 25/09/2018 18:18:16 

 

Marcos Cal Ogando na data 25/09/2018 18:18:43 

 

Flora María Miranda Pena na data 25/09/2018 18:18:53 

 

Luis Villares Naveira na data 25/09/2018 18:19:01 
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Á Mesa do Parlamento 
  
O Grupo Parlamentario Popular de Galicia, a través do seu portavoz,  e por iniciativa 
dos deputados e deputadas César Fernández Gil, María Antón Vilasánchez, Teresa 
Egerique Mosquera, Carlos Gómez Salgado, Isabel Novo Fariña, Antonio Mouriño 
Villar e Encarna Amigo Díaz,  ao abeiro do disposto no artigo 160 e concordantes do 
Regulamento da Cámara, presentan ante esa Mesa, a seguinte Proposición  non de 
Lei en Pleno. 
 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 
 
 
A igualdade de oportunidades é un dos piares básicos sobre os que se debe asentar un 
sistema educativo. Deste xeito, garantir a igualdade de oportunidades no acceso aos 
diferentes niveis do sistema educativo debe ser unha das funcións das administracións 
públicas con competencias en materia de educación. Tendo esto presente, cómpre 
sinalar que a día de hoxe as diferentes comunidades autónomas contan con 
competencia para deseñar, cada unha delas, as súas probas de acceso á universidade, 
o que, en ocasións, provoca diferenzas no nivel das probas de acceso á universidade 
das diferentes comunidades autónomas. 
 
Analizando de xeito comparado os datos das diferentes comunidades autónomas 
podemos observar como nas ABAU algunhas das comunidades cos mellores 
resultados en materia educativa, á luz dos diferentes indicadores nacionais e 
internacionais, coma pode ser o caso de Galicia ou Castela León, obteñen notas mais 
baixas que os alumnos de outras comunidades con peores resultados educativos. 
 
Estas diferenzas provocan unha disfunción no sistema de acceso á universidade xa 
que a posibilidade de obter as notas necesarias para ingresar en unha carreira 
determinada varían en función de en qué comunidade se realicen as probas de acceso. 
Este resultado é consecuencia directa de non contar con un sistema de acceso á 
universidade único e homologable en todo o territorio nacional. 
  
 
Por todo o exposto, o Grupo Parlamentario Popular, formula a seguinte proposición non 
de lei en pleno: 
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“O Parlamento de Galicia insta ao goberno galego a dirixirse ao Ministerio de 
Educación do goberno de España para que, dentro do marco do Pacto Social e Político 
pola Educación, se articule un procedemento de acceso á universidade no que as 
probas de acceso garanticen o mesmo nivel de esixencia e a igualdade de 
oportunidades para todos os alumnos independentemente de en que comunidade 
autónoma residan.” 
 
 
 
 
Santiago de Compostela, 26 de setembro de 2.018. 
 
 
 
Asinado dixitalmente por: 

 
Pedro Puy Fraga na data 26/09/2018 10:03:07 

 
César Manuel Fernández Gil na data 26/09/2018 10:04:15 

 
Maria Antón Vilasánchez na data 26/09/2018 10:04:23 

 
Teresa Egerique Mosquera na data 26/09/2018 10:04:35 

 
Carlos Gómez Salgado na data 26/09/2018 10:04:52 

 
María Isabel Novo Fariña na data 26/09/2018 10:05:03 

 
Antonio Mouriño Villar na data 26/09/2018 10:05:20 

 
María Encarnación Amigo Díaz na data 26/09/2018 10:05:33 
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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, presentan a seguinte Proposición non de lei para o 

seu debate en Pleno, relativa ás incidencias no inicio de curso do IES de Brión. 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

A Xunta de Galicia decidiu comezar o curso afondando no desmantelamento da 

educación pública. Este ano hai 58 aulas menos que o anterior, 27 de educación 

infantil e 31 de primaria. Tamén se perderon 90 docentes, 41 de infantil, 28 de 

primaria e 21 especialistas. A gravidade deste feito acentuase polo notable 

incremento de rapaces matriculados que vimos observando dende que o Partido 

Popular de Feijóo chegou ao goberno. Hoxe hai 9.000 nenos e nenas máis na 

escola que no 2009. Isto non significa, por certo, que os orzamentos adicados a 

educación medrasen na mesma proporción. O último ano no que se executaron os 

presupostos do bipartito, os orzamentos de educación sumaban 2.383,2 millóns 

de euros. Hoxe son de 2.392. Non fai falla subliñar que o exiguo incremento dos 

últimos nove anos é insuficiente para atender as necesidades do alumnado.  

 

Na educación secundaria, o escenario non é mellor. O curso inaugurouse con 428 

profesores interinos menos. Case un terzo das vacantes cubríronse con afíns, 

itinerancias e bilingües, o que, necesariamente, empobrece a calidade da 

educación, xa que dificulta que os docentes poidan centrarse na preparación das 

clases da súa especialidade.  

 

Os datos ofrecen unha boa perspectiva do alcance do problema. O presente curso, 

1.291 docentes de secundaria impartirán materias que non lle son propias; 991 
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impartirán unha especialidade a maiores da súa; e 300 encargaranse de dúas 

materias afíns.  

 

Os sucesivos recortes que leva padecendo a educación pública dende fai 

demasiado tempo están sendo agora denunciados polas ANPAS e os claustros de 

varios centros educativos. Pais, nais e docentes reivindican máis persoal, máis 

medios e acabar coa masificacións nas aulas.  

 

No IES de Brión levan xa máis dunha semana de peche. Denuncian que, malia o 

aumento do número de alumnos, non se produciu ningún incremento de docentes. 

A mobilización conta co apoio de máis do 95% das familias. Segundo a 

Consellería de Educación, non se ampliou o número de profesores porque o 

número de grupos permanece idéntico. Nada lle importa que a falta de novos 

docentes supoña masificar ao alumnado de 4º da ESO, que se perda un profesor 

de reforzo en 3º da ESO ou que se teñan que eliminar varias materias optativas.  

 

Ante esta situación, o Grupo Parlamentar de En Marea presenta a seguinte 

Proposición non de lei: 

 O Parlamento insta á Xunta de Galicia a aumentar 3 prazas docentes no IES de 

Brión para garantir a calidade educativa do pasado curso. 

 

 Santiago de Compostela, 26 de setembro de 2018. 

 

  Asdo.: Luca Chao Pérez 

   Ánxeles Cuña Bóveda 

  Deputadas do G.P. de En Marea 

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

 

 

 

 

Asinado dixitalmente por: 

 

Luca Chao Pérez na data 26/09/2018 12:59:26 

 

María de los Ángeles Cuña Bóveda na data 26/09/2018 12:59:32 

 

Luis Villares Naveira na data 26/09/2018 12:59:40 
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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, presentan a seguinte Proposición non de lei para o 

seu debate en Pleno, relativa ás incidencias no inicio de curso no CEIP Barrié de 

la Maza de Santa Comba. 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

A Xunta de Galicia decidiu comezar o curso afondando no desmantelamento da 

educación pública. Este ano hai 58 aulas menos que o anterior, 27 de educación 

infantil e 31 de primaria. Tamén se perderon 90 docentes, 41 de infantil, 28 de 

primaria e 21 especialistas. A gravidade deste feito acentuase polo notable 

incremento de rapaces matriculados que vimos observando dende que o Partido 

Popular de Feijóo chegou ao goberno. Hoxe hai 9.000 nenos e nenas máis na 

escola que no 2009. Isto non significa, por certo, que os orzamentos adicados a 

educación medrasen na mesma proporción. O último ano no que se executaron os 

presupostos do bipartito, os orzamentos de educación sumaban 2.383,2 millóns 

de euros. Hoxe son de 2.392. Non fai falla subliñar que o exiguo incremento dos 

últimos nove anos é insuficiente para atender as necesidades do alumnado.  

 

Na educación secundaria, o escenario non é mellor. O curso inaugurouse con 428 

profesores interinos menos. Case un terzo das vacantes cubríronse con afíns, 

itinerancias e bilingües, o que, necesariamente, empobrece a calidade da 

educación, xa que dificulta que os docentes poidan centrarse na preparación das 

clases da súa especialidade.  
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Os datos ofrecen unha boa perspectiva do alcance do problema. O presente curso, 

1.291 docentes de secundaria impartirán materias que non lle son propias; 991 

impartirán unha especialidade a maiores da súa; e 300 encargaranse de dúas 

materias afíns.  

 

Os sucesivos recortes que leva padecendo a educación pública dende fai 

demasiado tempo están sendo agora denunciados polas ANPAS e os claustros de 

varios centros educativos. Pais, nais e docentes reivindican máis persoal, máis 

medios e acabar coa masificacións nas aulas.  

 

No CEIP Barrié de la Maza de Santa Comba a ANPA cominou as familias a non 

levar a rapazada ao colexio en protesta polo recorte dun docente de Primaria para 

poder ter tres grupos de 5º curso. De non ampliárselles o cadro de persoal terán 

que agrupar todo o alumnado en só dous grupos. Aulas sobredimesionadas e, 

polo tanto, menor calidade. 

 

Ante esta situación, o Grupo Parlamentar de En Marea presenta a seguinte 

Proposición non de lei para o seu debate en Pleno: 

 

 O Parlamento insta á Xunta de Galicia a atender as demandas da ANPA 

incorporando ao docente que precisan. 

 

 Santiago de Compostela, 26 de setembro de 2018. 

 

   Asdo.: Luca Chao Pérez 

    Ánxeles Cuña Bóveda 

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

   Voceiro do G.P. de En Marea. 

 

 

 

 

Asinado dixitalmente por: 

 

Luca Chao Pérez na data 26/09/2018 13:02:26 

 

María de los Ángeles Cuña Bóveda na data 26/09/2018 13:02:33 

 

Luis Villares Naveira na data 26/09/2018 13:02:40 
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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, presentan a seguinte Proposición non de lei, para o 

seu debate en Pleno, relativa ás incidencias no inicio de curso no CEIP  Castelao 

de Ordes. 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

A Xunta de Galicia decidiu comezar o curso afondando no desmantelamento da 

educación pública. Este ano hai 58 aulas menos que o anterior, 27 de educación 

infantil e 31 de primaria. Tamén se perderon 90 docentes, 41 de infantil, 28 de 

primaria e 21 especialistas. A gravidade deste feito acentuase polo notable 

incremento de rapaces matriculados que vimos observando dende que o Partido 

Popular de Feijóo chegou ao goberno. Hoxe hai 9.000 nenos e nenas máis na 

escola que no 2009. Isto non significa, por certo, que os orzamentos dedicados a 

educación medrasen na mesma proporción. O último ano no que se executaron os 

presupostos do bipartito, os orzamentos de educación sumaban 2.383,2 millóns 

de euros. Hoxe son de 2.392. Non fai falla subliñar que o exiguo incremento dos 

últimos nove anos é insuficiente para atender as necesidades do alumnado.  

 

Na educación secundaria, o escenario non é mellor. O curso inaugurouse con 428 

profesores interinos menos. Case un terzo das vacantes cubríronse con afíns, 

itinerancias e bilingües, o que, necesariamente, empobrece a calidade da 

educación, xa que dificulta que os docentes poidan centrarse na preparación das 

clases da súa especialidade.  
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Os datos ofrecen unha boa perspectiva do alcance do problema. O presente curso, 

1.291 docentes de secundaria impartirán materias que non lle son propias; 991 

impartirán unha especialidade a maiores da súa; e 300 encargaranse de dúas 

materias afíns.  

 

Os sucesivos recortes que leva padecendo a educación pública dende fai 

demasiado tempo están sendo agora denunciados polas ANPAS e os claustros de 

varios centros educativos. Pais, nais e docentes reivindican máis persoal, máis 

medios e acabar coa masificacións nas aulas.  

 

Así acontece coa ANPA do CEIP de Ordes que lamenta a supresión dunha aula 

de infantil. 

 

Ante esta situación, o Grupo Parlamentar de En Marea presenta a seguinte 

Proposición non de lei para o seu debate en Pleno: 

 

 O Parlamento insta á Xunta de Galicia a atender as demandas da ANPA 

recuperando o terceiro grupo de infantil. 

Santiago de Compostela, 26 de setembro de 2018. 

 

  Asdo.: Luca Chao Pérez 

   Ánxeles Cuña Bóveda 

  Deputadas do G.P. de En Marea. 

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

 

 

Asinado dixitalmente por: 

 

Luca Chao Pérez na data 26/09/2018 12:13:14 

 

María de los Ángeles Cuña Bóveda na data 26/09/2018 12:13:23 

 

Luis Villares Naveira na data 26/09/2018 12:13:36 
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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 en Pleno, relativa ás incidencias no inicio de curso no CEIP Arcediago 

no Concello de Santiso. 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

A Xunta de Galicia decidiu comezar o curso afondando no desmantelamento da 

educación pública. Este ano hai 58 aulas menos que o anterior, 27 de educación 

infantil e 31 de primaria. Tamén se perderon 90 docentes, 41 de infantil, 28 de 

primaria e 21 especialistas. A gravidade deste feito acentuase polo notable 

incremento de rapaces matriculados que vimos observando dende que o Partido 

Popular de Feijóo chegou ao goberno. Hoxe hai 9.000 nenos e nenas máis na 

escola que no 2009. Isto non significa, por certo, que os orzamentos adicados a 

educación medrasen na mesma proporción. O último ano no que se executaron os 

presupostos do bipartito, os orzamentos de educación sumaban 2.383,2 millóns 

de euros. Hoxe son de 2.392. Non fai falla subliñar que o exiguo incremento dos 

últimos nove anos é insuficiente para atender as necesidades do alumnado.  

 

Na educación secundaria, o escenario non é mellor. O curso inaugurouse con 428 

profesores interinos menos. Case un terzo das vacantes cubríronse con afíns, 

itinerancias e bilingües, o que, necesariamente, empobrece a calidade da 

educación, xa que dificulta que os docentes poidan centrarse na preparación das 

clases da súa especialidade.  
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Os datos ofrecen unha boa perspectiva do alcance do problema. O presente curso, 

1.291 docentes de secundaria impartirán materias que non lle son propias; 991 

impartirán unha especialidade a maiores da súa; e 300 encargaranse de dúas 

materias afíns.  

 

Os sucesivos recortes que leva padecendo a educación pública dende fai 

demasiado tempo están sendo agora denunciados polas ANPAS e os claustros de 

varios centros educativos. Pais, nais e docentes reivindican máis persoal, máis 

medios e acabar coa masificacións nas aulas.  

 

Así acontece na comunidade educativa do CEIP Arcediago no Concello de 

Santiso que tampouco enviou o alumnado ás clases. Neste caso manteñen a súa 

solicitude dun docente máis para Primaria para non ter que agrupar varios cursos 

deste nivel.  

 

Ante esta situación, O Grupo Parlamentar de En Marea presenta a seguinte 

Proposición non de lei: 

 

 O Parlamento galego insta á Xunta de Galicia a atender as demandas da ANPA 

incorporando ao docente de primaria que precisan. 

 

 Santiago de Compostela, 26 de setembro de 2018. 

 

   Asdo.: Luca Chao Pérez 

    Ánxeles Cuña Bóveda 

   Deputadas do G.P. de En Marea 

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

 

 

 

Asinado dixitalmente por: 

 

Luca Chao Pérez na data 26/09/2018 13:03:22 

 

María de los Ángeles Cuña Bóveda na data 26/09/2018 13:03:29 

 

Luis Villares Naveira na data 26/09/2018 13:03:37 
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    Á MESA DO PARLAMENTO 

 

 

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

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

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

descenso en noites de hotel 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Galicia rematou o mes de agosto cun 10% menos de viaxeiros aloxados en hoteis 

que o ano pasado, segundo os datos oficiais do Instituto Nacional de Estatística. 

Isto son 71.285 persoas menos. O número de xente que pasou a noite en hoteis 

caeu nun 7,29% fronte o 0,56% do conxunto do Estado. A estancia media en 

Galicia foi de 2,36 días; no resto do Estado, foi de 3,7 noites.  

 

Se consideramos conxuntamente xullo e agosto, observamos que a comunidade 

perdeu usuarios de hotel por primeira vez en cinco anos. En total, o número 

descendeu en 161.733, un 12,5%. A perda en Galicia supera ao resto de 

comunidades tanto en cifras absolutas como en porcentaxes, moi por diante da 

seguinte na lista, A Rioxa, que perdeu un 6,3% dos usuarios e usuarias. No 

conxunto do Estado, a caída foi do 0,16%. En sete comunidades, os hoteis 

gañaron clientela.  

 

En xullo e agosto Galicia tamén tivo menos xente que pasou a noite. En concreto, 

un 8,9% menos, o que supón un descenso de 257.318 noites con respecto a o ano 

pasado.  

 

A fochanca que atravesa o sector hoteleiro galego percíbese aínda con máis 

claridade se comparamos a súa situación coa de comunidades próximas que 
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ofrecen formas similares de turismo, como Asturias, Cantabria e País Vasco. No 

mes de agosto, a nosa ocupación hoteleira foi do 64,9%, o que contrasta co 80% 

de Cantabria, co 79% do País Vasco e 74,5% de Asturias.  

 

Con estes datos sobre a mesa, cómpre preguntar que volume de usuarios 

tradicionais de hoteis preferiron optar este ano polos aloxamentos de Airbnb e 

outras empresas de aluguer de pisos máis baratas e menos reguladas.  

 

A diferencia de quince puntos porcentuais entre a ocupación hoteleira de Galicia 

e a do País Vasco e Cantabria non se pode deber a unha simple cuestión de mala 

sorte. Trátase dun síntoma máis da pésima xestión que o Goberno de Núñez 

Feijóo fai do turismo.  

 

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

Proposición non de lei: 

 

O Parlamento galego insta a Xunta de Galicia a analizar o impacto que teñen 

Airbnb e as demais empresas de aluguer de pisos nas estancias de hotel da 

comunidade.  

 

Santiago de Compostela, 26 de setembro de 2018. 

 

 

  Asdo.: Luca Chao Pérez 

   Deputada do G.P. de En Marea 

   Luís Villares Naveira 

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

 

Luca Chao Pérez na data 26/09/2018 13:26:33 

 

Luis Villares Naveira na data 26/09/2018 13:26:37 
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   Á MESA DO PARLAMENTO 

 

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

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

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

das e dos menores estranxeiros non acompañados. 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Segundo a Resolución do 26 de xullo de 1997 da Unión Europea e o Comité 

sobre os Dereitos do Neno (e a Nena) de Nacións Unidas (Observación Xeral nº6 

2005) denomínase como menores estranxeiros non acompañados (en diante 

MENA) a aqueles nenos e nenas que, estando separados de ambos os 

proxenitores ou outros parentes que se fagan cargo do seu coidado, viaxan, por 

tanto sos.  

Son evidentemente, un dos eslavóns máis febles da cadea migratoria, cos que, 

unha vez máis se evidencia o fracaso da política migratoria europea. Tanto é así 

que 825 menores migrantes desapareceron en 2016 trala súa chegada ao Estado 

español sos, segundo Save The Children 

Nos últimos días as alarmas volveron saltar cando os xornais publicaron imaxes 

de nenas e nenos durmindo en comisarías, no chan de edificios públicos. Unha 

situación vergoñenta que padecen as e os menores estranxeiros non acompañados 

(MENAS) que o goberno non está acollendo como debera. 
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As cifras non paran de medrar, en gran medida a causa do fracaso total no 

suposto sistema de asilo europeo que leva a moitas familias a tratar que as súas 

fillas e fillos podan chegar a lugares seguros.  

Segundo os últimos datos a tutela das menores migrantes non acompañadas 

depende das comunidades autónomas e xeralmente son acollidas polos territorios 

aos que chegan. Así, a Andalucía séguenlle, por este orden, Cataluña (1.109 ), 

Melilla (1.046), País Vasco (943) e a Comunidade Valenciana (489).  

Ante esta situación o goberno central vén de anunciar a aprobación dun Real 

Decreto para a atención destes menores que contemplará o reparto "excepcional" 

de 40 millóns de euros e estará vixente durante seis meses. Un reparto que se fará 

en función dos lugares que máis menores atenden e entre os que se ofrezan a 

formar parte da redistribución dos menores.  

Tema que ocupou a última conferencia territorial sobre inmigración e que debería 

ser unha preocupación fundamental de todos os gobernos. 

Porén, hai uns días que lemos na prensa que o reparto de menores estranxeiros 

non acompañados terá que esperar debido á incapacidade de dar unha resposta 

coordinada por parte de todas as Comunidades Autónomas responsables. 

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

non de lei para o seu debate en Pleno: 

O Parlamento de Galicia insta á Xunta de Galicia a: 

- Priorizar o acollemento familiar das e dos menores estranxeiros non 

acompañados. 

- Poñer en marcha un plan de atención sociolaboral para as e os MENAS cando 

superen a maioría de idade. 
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- Garantir o dereito á educación, a asistencia sanitaria e os servizos e prestacións 

sociais básicas nas mesmas condicións que os menores de idade galegos. 

 Santiago de Compostela, 26 de setembro de 2018. 

 

  Asdo.: Luca Chao Pérez 

   Deputada do G.P. de En Marea. 

   Luís Villares Naveira 

   Voceiro do G.P. de En Marea. 

 

 

 

 

 

 

Asinado dixitalmente por: 

 

Luca Chao Pérez na data 26/09/2018 17:06:48 

 

Luis Villares Naveira na data 26/09/2018 17:06:55 
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   Á MESA DO PARLAMENTO 

 

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

Francisco Casal Vidal, ao abeiro do artigo 160 do Regulamento da Cámara, 

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

a que todas as comercializadoras de electricidade poidan facilitar o bono social. 

                                                                           

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

O ministro do Partido Popular, Álvaro Nadal, impuxo unha reforma do bono 

social en 2017, contestada por todos os colectivos afectados que, aínda que 

inclúe algunhas melloras, supuxo un barullo tal que, de non aprobarse a 

moratoria anunciada pola Ministra de Transición Ecolóxica, estaría a deixar fóra 

do bono ao 75% das familias que se beneficiaban desta axuda e a moitas máis 

que deberían ter dereito a el. 

Segundo datos do Ministerio de Transición Ecolóxica, a mediados deste verán só 

715.000 usuarios puideron acollerse ao novo bono, fronte aos 2,4 millóns de 

clientes que eran beneficiarios do antigo. Estes datos son a brutal evidencia da 

penosa política do Goberno do Partido Popular en materia de pobreza enerxética. 

A súa acción política pasou da nada ao desastre. 

Onde estamos? Os últimos datos falan de que máis de 400.000 persoas en Galicia  

e 4,6 millóns de persoas residentes en España, non foron capaces de manter a súa 

casa quente durante os meses de frío e que case 600.000 en Galicia e 6,8 millóns 

en España sufriron temperaturas inadecuadas na vivenda, atrasos no pago de 

recibos ou ambas situacións.  

O novo bono chegou a 715.000 fogares, unha porcentaxe ridícula ante a 

magnitude do problema. Agora ben, do que non se fala, é de que só poden 
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solicitalo as persoas que contraten a luz cunha comercializadora de referencia, é 

dicir, nunha do oito empresas que operan en España nesta categoría, entre as que 

están as cinco do oligopolio, na súa versión regulada: Naturgy, Endesa, Iberdrola, 

Viesgo, EDP; CHC e as comercializadoras de Ceuta ou Melilla. Non hai máis. 

Entón, que pasa cos máis de 600.000 en Galicia e 15 millóns de clientes/as do 

mercado libre? Que pasa coas persoas que teñen a luz con algunha das 728 

comercializadoras que non son de referencia? Pois que están excluídas do bono 

social e de toda protección contra o corte de subministración. Nadal vinculou a 

definición do consumidor vulnerable en risco de exclusión á renda, pero tamén á 

compañía eléctrica. Con iso, só son suxeitos de dereito fronte a cortes os clientes 

das comercializadoras de referencia. É dicir, que un non é vulnerable pola súa 

situación económica e familiar, senón pola compañía coa que ten contratada a 

luz.  

A Ministra Teresa Ribera anunciou que a súa reforma incluirá o principio de 

precaución, sen definilo. O principio de precaución implica que a empresa non 

poida cortar subministración sen antes comprobar se o titular está en situación de 

vulnerabilidade. Aplicará a Ministra de Transición Ecolóxica o principio de 

precaución a todas as familias ou deixará fóra a 600.000 cidadáns galegos das 

comercializadoras do mercado libre? 

Por todo iso é necesario que todas as comercializadoras poidan facilitar o bono 

social. 

Con iso, ademais de chegar á poboación excluída, evitaríase o transvasamento de 

clientes ás empresas do oligopolio e fomentaríase a competencia no sector. Desta 

maneira, poderían ofrecer o bono todas as empresas que o desexasen, entre 

outras, as cooperativas sociais enerxéticas sen ánimo de lucro que comercializan 

só enerxía renovable e apostan pola democratización da enerxía. Deixaría así de 
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ser incompatible para un cliente o acceso ao bono social, con ter a luz contratada 

cunha empresa ética, que non practique o perverso xogo das portas xiratorias 

Ante todo o exposto, e considerando que o Goberno da Xunta de Galicia debe 

intervir e a este fin, En Marea presenta a seguinte Proposición non de lei para o 

seu debate en Pleno: 

O Parlamento de Galicia insta á Xunta de Galicia a instar ao Ministerio de 

Transición Ecolóxica a que faga as modificacións legais oportunas para  que 

todas as comercializadoras de electricidade poidan ofrecer o Bono Social. 

 

 Santiago de Compostela, 26 de setembro de 2018. 

 

  Asdo.: Francisco Casal Vidal 

   Deputado do G.P. de En Marea 

   Luís Villares Naveira 

   Voceiro do G.P. de En Marea. 

 

 

Asinado dixitalmente por: 

 

Francisco Casal Vidal na data 26/09/2018 19:18:29 

 

Luis Villares Naveira na data 26/09/2018 19:18:46 
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Á Mesa do Parlamento 

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

das deputadas e deputados Xosé Luis Rivas Cruz, Luis Bará Torres, Montserrat 

Prado Cores, Ana Pontón Mondelo, Olalla Rodil Fernández e Noa Presas 

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

Proposición non de lei para o seu debate en Pleno. 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

En febreiro de 2008, a Consellería do Medio Ambiente da Xunta de Galiza 

emitiu autorización para a instalación dun vertedoiro de residuos industriais “non 

perigosos” aproveitando o oco da explotación de cuarzo, para a restauración do espazo 

natural da canteira de Miramontes, na parroquia de Grixoa en Santiago de Compostela, 

con capacidade para eliminar 80.000 t/ano, nun vaso de vertido de 1 millón de metros 

cúbicos, nunha superficie de 4,5 hectáreas e cunha vida útil estimada en 20 anos.  

A previsión inicial era encher este espazo con areas, terras e lodos xerados nas 

propias instalacións e con restos procedentes de actividades industriais e de construción. 

Concedeuse autorización para un vertedoiro de residuos industriais non perigosos e non 

biodegradables, limitando a entrada de materia biodegradable a un máximo dun 10% 

segundo o descrito no proxecto. 

O funcionamento do vertedoiro non tardou en xerar preocupación entre a 

veciñanza que observara incendios no propio vertedoiro. Como consecuencia, a 

principios do 2014, o BNG, a través dos seus representantes neste Parlamento, 
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interesouse diante da Xunta de Galiza polo cumprimento das medidas ambientais 

impostas na resolución de autorización.  

Ademais, nas actas das inspeccións do ano 2017, feitas tras as denuncias dos 

veciños, reflíctese que neste vertedoiro de residuos industriais non perigosos, está 

entrando unha gran cantidade de residuos domésticos, cunha gran carga de humidade e 

carbono orgánico disolto, o que xerará unha maior cantidade de gases nun futuro, 

constituíndo unha fonte de problemas para a poboación que habita máis preto do 

vertedoiro. Estamos a falar de vivendas a menos de 400 metros do vertedoiro, e varias 

aldeas a menos de 1 quilómetro. 

Os inspectores tomaron 3 mostras, que superan os límites establecidos de 

carbono orgánico disolto (COD). E nas actas de inspección constátase a presenza de 

lodos e outros residuos no vaso do vertedoiro e que non poderían depositarse no mesmo. 

Unha consecuencia salientable derivada dos gases que emanan do vertedoiro e 

de Tecnosolos é o problema dos cheiros. Hai máis de 140 denuncias rexistradas dos 

veciños e veciñas das parroquias colindantes que se atopan nun radio de menos de 3 

quilómetros do vertedoiro. Este feito constatado, incluso por autoridades públicas como 

a Policía Autonómica entre outros, pon de manifesto a preocupación fundada polos 

posibles efectos prexudiciais dos gases xerados, ao tempo que xeran unha situación de 

inhabitabilidade insostible e inxusta para as persoas afectadas. 

A irregularidade máis grave observada é que non se están a facer os controis 

preceptivos e rigorosos do que entra no vertedoiro de Miramontes e a proba máis 

contundente é a presenza de residuos non autorizados. 

Esta afirmación despréndese das actas das inspeccións feitas o 7 e o 14 de 

novembro do pasado ano. Nelas apúntanse literalmente as seguintes conclusións: 
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-Non hai constancia de que se realicen Caracterizacións Básicas, nin Probas de 

Conformidade dos residuos de maior carga orgánica. 

-Non fan un control visual do contido dos residuos antes da descarga do camión 

no vertedoiro. 

-Tamén no lixiviado a cantidade de Carbono Orgánico Disolto (COD) é similar á 

dun vertedoiro de residuos domésticos. 

Non é este un vertedoiro de Residuos Sólidos Urbanos e sen embargo supera 

amplamente o 30% de materia orgánica biodegradable. 

Pero hai máis. Nas fotografías realizadas polos inspectores en novembro de 

2017, pódense ver residuos procedentes de amianto mesturados con residuos 

procedentes de rexeites de sólidos urbanos, sendo a porcentaxe destes superior ó 36%.  

Por tanto, neste vertedoiro, estanse mesturando de forma habitual residuos 

procedentes de rexeites de residuos sólidos urbanos con residuos perigosos coma o 

amianto, feito totalmente prohibido segundo a decisión do Consello Europeo de 19 de 

decembro de 2002 e de obrigado cumprimento tal como se establece na Orde do 20 de 

xullo de 2009 pola que se regula a xestión dos vertedoiros en Galicia. 

 

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

seguinte proposición non de lei para debate en Pleno: 

“O Parlamento galego insta á Xunta a: 

-Paralizar inmediatamente a actividade no vertedoiro. 
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-Selar e habilitar medidas que garantan a seguridade do mesmo. 

-Poñer en marcha a restauración ambiental. 

-Establecer responsabilidades na xestión e tamén nos labores de control do seu 

funcionamento.” 

 

Santiago de Compostela, 27 de setembro de 2018 

 

Asdo.: Xosé Luis Rivas Cruz 

Luis Bará Torres 

Montserrat Prado Cores 

Noa Presas Bergantiños 

Olalla Rodil Fernández 

Deputadas e deputados do G.P. do BNG 

Ana Pontón Mondelo  

Portavoz do G.P. do BNG 

 

 

 

Asinado dixitalmente por: 

 

Xose Luis Rivas Cruz na data 27/09/2018 12:55:04 

 

María Montserrat Prado Cores na data 27/09/2018 12:55:11 
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Ana Pontón Mondelo na data 27/09/2018 12:55:12 

 

Olalla Rodil Fernández na data 27/09/2018 12:55:14 

 

Noa Presas Bergantiños na data 27/09/2018 12:55:16 

 

Xosé Luis Bará Torres na data 27/09/2018 12:55:19 
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Rúa do Hórreo, s/n, Parlamento de Galicia. 15702 SANTIAGO DE COMPOSTELA 

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

Á Mesa do Parlamento 

 

 

O Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, por iniciativa das súas 

deputadas e do seu deputado María Luisa Pierres López, María Dolores Toja 

Suárez, Patricia Vilán Lorenzo, Juan Manuel Díaz Villoslada e Matilde 

Begoña Rodríguez Rumbo,  a través do seu portavoz e ao abeiro do disposto no 

artigo 160 do Regulamento da Cámara, presenta ante esa Mesa a seguinte 

proposición non de lei para o seu debate en Pleno. 

 

Exposición de motivos 

 

O propio  Decreto 96/2014, do 3 de xullo, polo que se regulan os puntos de 

encontro familiar en Galicia, no seu preámbulo menciona o seguinte: 

 

“A Lei 3/2011, do 30 de xuño, de apoio á familia e á convivencia de Galicia, que 

consagra os principios reitores de actuación que deben promover os poderes 

públicos galegos no ámbito da protección á familia, á infancia e á adolescencia, 

establece no artigo 36 que a Xunta de Galicia potenciará e desenvolverá unha 

rede de recursos axeitados para garantir a efectividade dos procesos de apoio 

familiar e mediación para que estes poidan chegar aos sectores de poboación máis 

amplos posible, tanto a través das novas tecnoloxías como na modalidade de 

atención presencial.  

 

En concreto, a través dos departamentos da Administración autonómica 

competentes en materia de familia e xustiza, constituirá servizos de apoio e 

atención ás familias a través das tecnoloxías da información e a comunicación e 

promoverá, reforzará e ampliará os servizos de orientación familiar, de mediación 

e os puntos de encontro familiar. “ 

 

O certo é que desde a súa posta en marcha, os Puntos de Encontro Familiar no 

territorio galego localízanse tan só nas sete principais cidades galegas. Foi a Lei 

11/2007, do 27 de xullo, galega para a prevención e o tratamento integral da 

violencia de xénero, a que garantiu a existencia destes puntos, como un servizo 

que facilita e preserva a relación entre as e os menores e as persoas das súas 

familias en situacións de crise, e que permite e garante a seguridade e o benestar 

das e dos menores e facilita o cumprimento do réxime de visitas.  
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Un servizo que se ten convertido xa en imprescindible para a convivencia e 

seguridade das e dos menores, e que debería ser de proximidade, cunha maior 

implantación en todas as comarcas. 

 

A miúdo, as rupturas de parellas que con carácter contencioso e o convenio 

regulador que contén o réxime de visitas determina a entrega dos menores en 

lugares distintos dos domicilios dos pais ou doutros parentes; é dicir, que se levan 

a cabo en Puntos de Encontro Familiar.  Puntos que tamén reciben e atenden 

casos de violencia de xénero no que existen menores ou con situacións familiares 

problemáticas, máis alá das rupturas de parellas. 

 

Existen localizacións no territorio de Galicia afastadas máis de 100 quilómetros 

do punto de encontro máis próximo, e para os que os usuarios e usuarias  precisan 

empregar incluso máis de hora e media para achegarse ó mesmo, e polos seus 

propios medios, o que dista moito do concepto de servicio de proximidade e 

accesibilidade que debería garantirse. 

 

Son ademais diversas as problemáticas que se teñen detectado nos Puntos de 

Encontro Familiar, especialmente no tempo de acceso a algúns deles, como o de 

Pontevedra, onde se ten manifestado en diversos medios as listas de agarda que 

evidencian a insuficiencia do servicio, e a pertinencia de non só ampliar os 

medios do mesmo, senón a seren complementados coa creación de novos Puntos 

de Encontro noutras áreas xeográficas próximas. 

 

Apelando a ese espírito da Lei 3/2011, do 30 de xuño, de apoio á familia e á 

convivencia de Galicia, de potenciar e desenvolver esa rede de recursos axeitados 

para garantir a efectividade dos procesos de apoio familiar e mediación para que 

estes poidan chegar aos sectores de poboación máis amplos posible, o Grupo 

Parlamentario dos Socialistas de Galicia presenta a seguinte proposición non de 

lei para o seu debate en Pleno: 

 

O Parlamento galego insta a Xunta de Galicia a: 

 

1. Valorar a implantación de novos Puntos de Encontro Familiar en todo o 

territorio galego creando polo menos un en cada comarca. 

 

2. Estudiar a posibilidade de poñer en marcha a fórmula de Puntos de 

Encontro Itinerantes nas zonas máis illadas da xeografía galega e alí onde a 

densidade de poboación non permita o mantemento dun punto de encontro 

de carácter estable. 
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3. Realizar un informe sobre as condicións de seguridade actuais en cada un 

dos sete puntos de encontro existentes, co fin de mellorar o protocolo e 

condicións de acceso ás edificacións ou locais por parte das usuarias e 

usuarios, e con especial atención as condicións recomendadas en casos de 

violencia de xénero.   

 

 

Pazo do Parlamento, 27 de setembro de 2018 

 

Asdo.: María Luisa Pierres López 

   María Dolores Toja Suárez 

   Noela Blanco Rodríguez 

   Patricia Vilán Lorenzo 

   Juan Manuel Díaz Villoslada 

   Matilde Begoña Rodríguez Rumbo 

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 27/09/2018 16:15:03 

 
María Dolores Toja Suárez na data 27/09/2018 16:15:09 

 
Noela Blanco Rodríguez na data 27/09/2018 16:15:17 

 
Patricia Vilán Lorenzo na data 27/09/2018 16:15:22 

 
Juan Manuel Díaz Villoslada na data 27/09/2018 16:15:26 

 
Matilde Begoña Rodríguez Rumbo na data 27/09/2018 16:15:31 

 
Xoaquín María Fernández Leiceaga na data 27/09/2018 16:15:34 
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   Á MESA DO PARLAMENTO 

 

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

María Miranda Pena 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 en Pleno. 

 

Exposición de motivos 

 

A folga feminista do pasado 8 de marzo foi unha xornada histórica que puxo de 

manifesto a necesidade de virar cara políticas e prácticas respectuosas coa 

igualdade. O paro foi un éxito dende a mesma medianoite, malia o intento por 

parte das institucións públicas de boicotear as mobilizacións.  

 

Recentemente, o Tribunal Superior de Xustiza de Galicia condenou á TVG por 

vulnerar o dereito á folga. Durante a xornada, a corporación chamou a 

traballadores para substituír ás mulleres que estaban exercendo o seu dereito a 

participar na protesta. Iso permitiulle, entre outras cousas, substituír á 

presentadora do informativo Galicia noticias por un home. O obxectivo era 

diminuír o efecto da folga obrigando aos traballadores a facer as labores das súas 

compañeiras.  

 

Segundo o TSXG, “nin o empresario pode impoñer aos traballadores non 

folguistas á realización de tarefas que corresponden a quen secundaron a 

convocatoria”, “nin os traballadores que deciden libremente non secundala, 

poden substituír o traballos dos seus compañeiros”, máis alá dos servizos 

mínimos. “A prohibición da substitución interna dos traballadores é consecuente 

coa necesidade de garantir a efectividade do dereito fundamental”.  
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Agora, o TSXG vén de condenar á Xunta por vulnerar o dereito á folga o 8 de 

marzo cun decreto de servizos mínimos “malicioso” que lle produce un “rotundo 

rexeitamento”. O decreto frustrou o dereito á folga de, polo menos, tres 

departamentos da Administración autonómica –da Presidencia da Xunta, do 

centro de emerxencias do 112 e do Parque das Illas Atlánticas– e da CRTVG. 

 

O TSXG concluíu que a Xunta abusou “da súa posición como autoridade 

gobernativa” ao publicar o decreto o día antes da folga, restrinxindo, desta 

maneira, o prazo de impugnación dunha maneira inxustificada. O Tribunal 

mantén que “tal premura impediu un exame en profundidade de tódolos servizos 

afectados”, e non foi consistente nin coa “eficacia” nin coa “boa fe”.  

 

Con isto sobre a mesa, o Tribunal anulou o decreto de servizos mínimos nos tres 

departamentos máis na CRTVG e puxo á Xunta o pagamento das costas xudiciais 

do proceso sen fixar un límite cuantitativo.  

 

Por todo o dito, o Grupo Parlamentar de En Marea Presenta a seguinte 

Proposición non de lei: 

 

 O Parlamento galego insta a Xunta de Galicia a solicitar á CRTVG que emita 

unha desculpa pública por vulnerar o dereito á folga das súas traballadoras, tal e 

como probou o Tribunal Superior de Xustiza de Galicia.  

 

Santiago de Compostela, 27 de setembro de 2018. 

 

  Asdo.: Flora María Miranda Pena 

   Ánxeles Cuña Bóveda 

  Deputadas do G.P. de En Marea. 

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

 

 

 

 

 

Asinado dixitalmente por: 

 

Flora María Miranda Pena na data 27/09/2018 16:55:28 

 

María de los Ángeles Cuña Bóveda na data 27/09/2018 16:55:37 

 

Luis Villares Naveira na data 27/09/2018 16:55:43 
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Á MESA DO PARLAMENTO 

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

Torregrosa Sañudo, Carmen Santos Queiruga, Flora María Miranda Pena  

e Paula Quinteiro Araujo, ao abeiro do artigo 160 do Regulamento da Cámara, 

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

Exposición de Motivos. 

No 2019 comezará para o conxunto da frota europea, e polo tanto tamén para a 

galega, a obriga de desembarco da totalidade das capturas, esta normativa suporá 

unha modificación moi importante nos usos e maneiras da nosa frota e, sobre 

todo, unha nova problemática engadida á difícil supervivencia económica das 

nosas embarcacións.  

Esta normativa, que compartimos no fondo e obxectivos que persegue de 

preservar o stock das especies ameazadas, en todo caso está sendo desenvolvida 

de forma que o interese de preservación quede a un lado para no fondo asistir ás 

demandas da piscicultura industrial, xa que logo a obriga de desembarco das 

especies e a súa prohibición, ao tempo, de venda para consumo humano, 

evidencia intención de acadar materia prima para as fariñas de pescado que 

serven de alimentación a piscicultura industrial.  

Un recente estudo da Universidade de Santiago confirma o enorme impacto 

económico que suporá para a nosa frota, derivado en parte da non diversificación 

da norma en función do tipo de frota e aparello, este estudo conclúe que a perda 

económica para a nosa frota de baixura nas especies obxectivo (xarda, merluza, 

raia, ...) ascendería a máis de 60 millóns de euros anuais e podería afectar a máis 

de 11.000 traballadores do conxunto mar industria, polo tanto compre unha 

acción seria, organizada e sistemática para evitar na medida do posible estes 

prexuízos.  
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En base ao anterior, En Marea presenta a seguinte Proposición non de lei para 

o seu debate en Pleno: 

O Parlamento insta a Xunta de Galicia a elaborar, en cooperación co sector e as 

Universidades galegas, un plan integral de apoio ao sector do mar afectado por 

esta norma, que permita abordar o impacto económico que a obriga de 

desembarco vai ter para a frota artesanal galega. Este plan debe contemplar, entre 

outros, dende os estudos para aplicar melloras técnicas nas embarcacións que 

permitan reducir os descartes, así como a financiación dos estudos científicos que 

permitan minimizar o impacto da norma logo da súa presentación ás autoridades 

europeas, ata os mecanismos de compensación económica ante as situacións de 

peche que se poidan provocar pola aplicación da norma.  

  

 Santiago de Compostela, 27 de setembro de 2018. 

 

   Asdo.: Julia Torregrosa Sañudo 

    Flora Maria Miranda Pena 

    Paula Quinteiro Araujo 

    Carmen Santos Queiruga 

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

     

 

 

Asinado dixitalmente por: 

 

Julia Torregrosa Sañudo na data 27/09/2018 17:23:08 

122279



 
 

 

 

 

Paula Quinteiro Araújo na data 27/09/2018 17:23:21 

 

Flora María Miranda Pena na data 27/09/2018 17:23:32 

 

Carmen Santos Queiruga na data 27/09/2018 17:23:40 
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Á Mesa do Parlamento 

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

iniciativa das deputadas e deputados Montserrat Prado Cores, Luis Bará 

Torres, Ana Pontón Mondelo, Xosé Luis Rivas Cruz, Olalla Rodil Fernández 

e Noa Presas Bergantiños, ao abeiro do disposto no Regulamento da Cámara, 

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

á proposta de resolución a prol do levantamento do bloqueo económico, 

comercial e financeiro a Cuba. 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Hai dous anos, o pleno da Asemblea Xeral das Nacións Unidas, aprobou 

unha resolución que pedía o levantamento do bloqueo económico, comercial e 

financeiro a Cuba, imposto unilateralmente polos Estados Unidos. Dita 

resolución tivo o apoio da totalidade dos países do mundo, agás dous que se 

abstiveron. 

Naquel intre, o entón Presidente de USA, Barack Obama, declarouse 

contario ao bloqueo e a prol do entendemento con Cuba. A pesar diso, o bloqueo 

-que causa a perda de vidas humanas- non só mantense, senón que se endureceu 

desde a chegada da nova Administración de Estados Unidos. 
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Dada esta situación, o Grupo Parlamentar do BNG presenta a seguinte 

proposición non de lei para debate en Pleno: 

“O Parlamento de Galiza acorda como resolución reclamar o 

levantamento do inhumano bloqueo a Cuba, de acordo co dereito internacional e 

as reiteradas resolucións aprobadas pola Asemblea Xeral da ONU desde hai máis 

de 25 anos.” 

 

Santiago de Compostela, 27 de setembro de 2018 

 

Asdo.: Montserrat Prado Cores 

Luis Bará Torres 

Noa Presas Bergantiños 

Olalla Rodil Fernández 

Xosé Luis Rivas Cruz 

Deputadas e deputados do G.P. do BNG 

Ana Pontón Mondelo  

Portavoz do G.P. do BNG 

 

 

 

Asinado dixitalmente por: 
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María Montserrat Prado Cores na data 27/09/2018 17:42:33 

 

Xose Luis Rivas Cruz na data 27/09/2018 17:42:39 

 

Olalla Rodil Fernández na data 27/09/2018 17:42:41 

 

Noa Presas Bergantiños na data 27/09/2018 17:42:42 

 

Xosé Luis Bará Torres na data 27/09/2018 17:42:43 

 

Ana Pontón Mondelo na data 27/09/2018 17:42:48 
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Á Mesa do Parlamento 

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

das deputadas e deputados Ana Pontón Mondelo, Luis Bará Torres, Montserrat 

Prado Cores, Xosé Luis Rivas Cruz, Olalla Rodil Fernández e Noa Presas 

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

Proposición non de lei para o seu debate en Pleno. 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

O pasado 11 de xullo o Pleno do Parlamento de Galiza aprobou por unanimidade 

unha proposición non de lei co seguinte texto: 

“O Parlamento de Galicia, recoñecendo o importante traballo realizado desde hai 

anos por historiadores e historiadoras, asociacións da memoria histórica, a Xunta pro 

devolución do Pazo de Meirás, e institucións coma a Deputación da Coruña e o Concello de 

Sada, entre outros, insta a Xunta de Galicia: 

1. A que remita urxentemente o Informe da comisión de expertos nomeada pola 

Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria, en cumprimento da 

resolución do Parlamento de Galicia, sobre as posibilidades de incorporar ao patrimonio 

público a propiedade das Torres de Meirás, con todos os seus anexos documentais, á 

Administración xeral do Estado coa petición de que se realicen as accións legais a que fai 

referencia o informe na súa conclusión final co obxecto de reintegrar as torres ou pazo de 

Meirás ao ámbito dos bens de dominio público da Administración xeral do Estado. 

2. A incorporarse, en canto sexa exercitada esa acción legal, ao proceso civil como 

coadxuvante adhesiva. 
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3. O Parlamento de Galicia declara a súa vontade de que a recuperación do pazo de 

Meirás para o patrimonio público non implique un novo custo para o pobo de Galicia.” 

A esta data non consta que se teña activado por parte do Goberno do Estado 

ningunha actuación legal para recuperar o Pazo de Meirás. Pola contra, a familia Franco ten 

dado pasos coa intención de boicotear esta posibilidade e evitar que se acade a devolución 

deste patrimonio. 

 

Ante a urxencia de que se impulsen canto antes as accións legais para incorporar ao 

patrimonio público a propiedade das Torres de Meirás, propoñemos a seguinte Proposición 

non de lei para debate en Pleno: 

“O Parlamento de Galiza acorda como resolución reprobar as argucias da familia 

Franco para intentar boicotear o proceso de devolución do Pazo de Meirás e insta ao 

Goberno do Estado a que active con urxencia a demanda legal consonte o indicado na 

conclusión final do Informe da comisión de expertos, de acordo coa vontade unánime 

expresada o pasado 11 de xullo no Pleno do Parlamento de Galiza.” 

 

Santiago de Compostela, 25 de setembro de 2018 

 

Asdo.: Luis Bará Torres 

Montserrat Prado Cores 

Noa Presas Bergantiños 

Olalla Rodil Fernández 

Xosé Luis Rivas Cruz 
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Deputadas e deputados do G.P. do BNG 

Ana Pontón Mondelo  

Portavoz do G.P. do BNG 

 

 

 

Asinado dixitalmente por: 

 

Ana Pontón Mondelo na data 25/09/2018 13:52:09 

 

María Montserrat Prado Cores na data 25/09/2018 13:52:15 

 

Xose Luis Rivas Cruz na data 25/09/2018 13:52:16 

 

Olalla Rodil Fernández na data 25/09/2018 13:52:17 

 

Noa Presas Bergantiños na data 25/09/2018 13:52:18 

 

Xosé Luis Bará Torres na data 25/09/2018 13:52:19 
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Á Mesa do Parlamento 

 

 

O Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, por iniciativa das súas 

deputadas e do seu deputado, María Dolores Toja Suárez, Julio Torrado Quintela 

e Noela Blanco Rodríguez, a través do portavoz e ao abeiro do disposto no artigo 

152 do Regulamento da Cámara, presenta ante esa mesa a seguinte proposición 

non de lei para o seu debate na Comisión 5ª. 

 

 

A situación do centro de saúde de Cee é bastante lamentable, hai numerosos 

problemas derivados dunha xestión que se baseou en “parchear” os problemas 

que ían xurdindo, e agora precisa dunha reparación integral que permita 

devolverlle as garantías de prestación do servizo en condicións de hixiene e 

seguridade óptimas.   

 

 

Así, simplemente por enumerar as máis evidentes, destacariamos: 

 

 

-As paredes e teitos de todo o edificio están cubertas de enormes  manchas  

negras de humidade, que fan dubidar sobre as condicións de hixiene que un 

centro de saúde debería cumprir.. 

 

 

-Naquelas paredes que están recubertas de azulexo, son varias as zonas espidas, 

que foron perdendo pezas e mostran agora no seu lugar, unicamente cemento. 

Nalgún caso, as tubarias están á vista xa que foron picadas para realizar unha 

reparación e nunca foron recubertas novamente de azulexo. 

 

 

-Nos aseos as pezas están totalmente oxidadas. 

 

-A caldeira está nun estado tan deteriorado que xa non funciona. Iso ten como 

consecuencia que as amplas salas de espera, sexan moi frías, isto é unha das 

queixas recorrentes das persoas usuarias do centro, especialmente nos meses de 

inverno.  

 

 

-A humidade provoca que o chan sexa moi esvaradío,  hai que recordar que este 

centro atende a máis de 8.000 persoas entre elas maiores, e embarazadas. 
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-A inexistencia dunha sala de emerxencias, provoca que no caso que se produza 

unha, é preciso desaloxar a sala de enfermería.   

 

 

-O centro non pode realizar ortopantomografías por non dispor da tecnoloxía 

necesaria. As persoas doentes teñen que asumir os custes do desprazamento, así 

como o atraso derivado.   

 

 

É preciso, polo tanto, acometer o investimento preciso que dote ás instalacións 

do necesario illamento.  

 

 

Ante esta situación o Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, presenta a 

seguinte proposición non de lei: 

 

 

O Parlamento de Galicia insta a Goberno galego a levar a cabo, antes de que 

remate este ano, as xestións precisas para que: 

 

 

1º) Transfira a xestión do centro de saúde de Cee  á Xunta de Galicia. 

 

 

2º) Para que dote unha partida nos orzamentos para o ano 2019 co fin de 

acometer os investimentos que permitan unha reparación integral das instalacións 

do centro de saúde de Cee, así como a adquisición dunha nova caldeira e dun 

ortopantomógrafo. 

  

 

Pazo do Parlamento, 20 de setembro de 2018 
 

 

 

 

 

Asinado dixitalmente por: 
 

María Dolores Toja Suárez na data 21/09/2018 13:48:32 
 

Julio Torrado Quintela na data 21/09/2018 13:48:49 
 

Noela Blanco Rodríguez na data 21/09/2018 13:48:56 
 

Xoaquín María Fernández Leiceaga na data 21/09/2018 13:49:12 
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Á Mesa do Parlamento 

 

 

O Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, por iniciativa do seu deputado, 

Luís Manuel Álvarez Martínez, e da súa deputada,  María Luisa Pierres López, a 

través do portavoz e ao abeiro do disposto no artigo 160 do Regulamento da 

Cámara, presenta ante esa mesa a seguinte proposición non de lei para o seu 

debate na Comisión 2ª. 

 

 

O denominado Plan MOVE presentado no primeiro Goberno Feijóo, contiña as 

previsións que en materia de estradas acometería a Xunta de Galicia nos 

seguintes anos. Tales actuacións resultaron en gran medida paralizadas, dados os 

recortes orzamentarios que nesta materia aprobou ano tras ano o Goberno 

autonómico.  

 

 

Xa en outubro de 2010 contemplábase polo propio executivo galego unha rebaixa 

das propostas iniciais, que supuxeron unha minoración de 621 millóns de euros 

sobre os 4.265 millóns de euros previstos no ano anterior. Despois, pola vía dos 

feitos, volveron a recortar esas contías, sen que a Xunta de Galicia dese conta de 

ningún proceso de planificación.  

 

 

Pero incluso esas previsións, que abarcaban ata o ano 2020, non se cumpriron, 

pois están pendentes de acometer unha maioría de obras viarias en estradas 

autonómicas, pese ao tempo transcorrido, e que constitúen infraestruturas básicas 

para moitos concellos e comarcas de Galicia. 

 

 

Se no ano 2009, co primeiro Goberno Feijóo, o programa de construción e 

conservación en materia de estradas alcanzara os 419 millóns de euros, tal 

importe foi reducido practicamente á metade en anos posteriores, e incluso na 

actualidade (para o ano 2018) é, en termos reais,  un 45 % inferior. O referido ás 

infraestruturas viarias foi un dos capítulos máis afectados á baixa polos recortes. 

 

 

Faise pois preciso non esperar máis tempo e, segundo manifestación de 

responsables autonómicos,  unha vez rematada a crise, que pola Xunta de Galicia 

se acometan as actuacións en estradas, dando a coñecer as previsións que a Xunta 

de Galicia ten ao respecto. 
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Cabe recordar que a lexislación en materia de estradas da Comunidade 

Autónoma, tanto a actual Lei 8/2013 como a anterior Lei 4/1994, contiña os 

requisitos legais básicos e trámites que debera ter unha planificación en materia 

das estradas por parte da Xunta de Galicia, sen que tales previsións nunca foran 

levadas a cabo polos gobernos presididos por Núñez  

 

 

O Plan MOVE inicial  contiña diversos programas que establecían un montante 

de 4.265 millóns de euros (do ano 2009) de investimento para ser realizado entre 

os anos 2010 e 2015. Cabe destacar o “Programa de vías altas prestacións” que 

alcanzaban novas actuacións para a execución de 580 km., dos cales nunha 

porcentaxe do 70 % está pendente de executar, pese a que xa deberían estar 

realizadas na actualidade, ou, cando menos, en fase de licitación ou 

executándose. Actuacións todas elas importantes pero que están pendentes, como 

igualmente o están as actuacións denominada como de “Programa de vías 

estruturantes” de 265 km., cuxo nivel de execución das conexións e variantes 

diversas é aínda máis baixo. 

 

 

O certo é que na actualidade é descoñecida calquera planificación que a Xunta de 

Galicia teña no relativo as súas estradas, descoñecendo cales serán as actuacións 

que nesta materia ten previsto acometer o executivo autonómico, así como o 

ritmo e calendario que imprimirá a tales investimentos. 

 

 
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 a presentar na Cámara galega 

no prazo máximo de seis meses o Plan director de estradas de Galicia. 

 

 

Pazo do Parlamento, 21 de setembro de 2018 
 

 

 

 

Asinado dixitalmente por: 
 

Luis Manuel Álvarez Martínez na data 21/09/2018 19:01:18 
 

María Luisa Pierres López na data 21/09/2018 19:01:26 
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Xoaquín María Fernández Leiceaga na data 21/09/2018 19:01:35 
 

122291



 
 

 

 

 

Á MESA DO PARLAMENTO 

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

Lago Peñas e da súa deputada Julia Torregrosa Sañudo, 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 

A Xunta, abandeira a política da internacionalización das nosas empresas e a 

captación de investimento exterior, mais a realidade amósanos o fracaso desa 

política levada a cabo.  

Se temos en conta o período para o cal a base de datos Datainvex proporciona 

información, poderase destacar que para os anos 1993-2017 Galicia recibiu o 

0,71% do investimento bruto no Estado. Isto supón que Galicia foi o destino de 

3.930 millóns de euros dun total recibido para o conxunto do Estado de  550.496 

millóns de euros.  

Estes datos adquiren unha dimensión moito mais negativa cando se comparan co 

investimento estranxeiro que recibiron outros territorios. Así a Comunidade de 

Madrid recibiu o 52,4%, mentres que o recibido por Cataluña representa o 

14,6%. Pero ademais, destaca o feito de que o investimento bruto de Galicia no 

estranxeiro supera amplamente o investimento foráneo; o saldo para o conxunto 

do período indica que Galicia investiu no estranxeiro mais de 13.400 millóns de 

euros do recibido. Como media, a Comunidade Autónoma recibiu un 

investimento de 157 millóns de euros, mentres que o investimento medio no 

estranxeiro acadou os 694 millóns. 

O problema parece que aínda se acentúa mais no primeiro semestre do ano 2018. 

Unha vez posta en marcha a Lei de Fomento Empresarial impulsada pola Xunta, 

Galicia ven de captar no primeiro semestre un total de 32,6 millóns de euros de 

investimento estranxeiro. Tendo en conta que o recibido polo conxunto da 
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economía española foi de 12.000 millóns de euros, o captado por Galicia 

soamente representa o 0,27 %. Cifra que representa un terzo do investimento 

estranxeiro recibido por Galicia  no primeiro semestre do ano 2017, cando aínda 

non fora posta en marcha a Lei de Fomento empresarial. 

Pero a estes datos tan negativos para Galicia haille que engadir o feito de que 

unha gran maioría de investimento estranxeiro chegado a Galicia non vai 

destinado a creación de novas empresas, senón que ten como principal obxectivo 

a compra de empresas. Por exemplo, no ano 2015 destaca a compra realizada 

polo grupo chinés, China Sonangol, dos estaleiros do grupo Rodman e no ano 

2017, de novo un grupo chinés, merca por 61 millóns de euros a conserveira 

Albo.  

Galicia, pois, non se posiciona como un territorio atractivo para o investimento 

estranxeiro senón que o que se está a producir é a venda de empresas de capital 

galego a fondos de investimento estranxeiros. Os datos indican que a partir do 

ano 2009, e en especial a partir da desaparición das Caixas de Aforro, os fondos 

de investimento estranxeiro controlan un volume de negocio en Galicia que 

superan os 3.000 millóns de euros. 

Este feito pon de manifesto que o capital estranxeiro que chega a Galicia non ten 

porque supoñer a creación de novo emprego nin a creación de novas liñas de 

negocio, senón que ten como principal obxectivo mercar aquelas empresas, ou 

facerse co control das mesmas, que son claves para o tecido produtivo galego 

pero que non poden seguir desenvolvendo a súa actividade debido, 

principalmente, á falta de capital financeiro no propio territorio. 

Finalmente, cómpre tamén sinalar que o impacto do investimento estranxeiro na 

economía galega é moito menor ca no conxunto do Estado. Deste xeito, como 

sinala o Foro Económico de Galicia, a cifra de negocio do investimento 

estranxeiro en Galicia supón o 12,8% do total do territorio fronte ao 28,7 no 
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conxunto das CCAA. As persoas ocupadas representan o 4,3% fronte ao 13,3% 

do conxunto do Estado.   

Ante o exposto anteriormente, o Grupo Parlamentario de En Marea, presenta a 

seguinte Proposición non de lei para o seu debate na Comisión 3.ª: 

 

O Parlamento de Galicia insta á Xunta de Galicia a desenvolver unha estratexia 

de captación de investimento estranxeiro co obxectivo de que Galicia acade o 3% 

do investimento estranxeiro total recibido no conxunto do Estado. 

 

Santiago de Compostela, 24 de setembro de 2018. 

 

 

Asdo.: Manuel Lago Peñas 

Julia Torregrosa Sañudo 

Deputado e deputada do G.P. de En Marea 

Luís Villares Naveira 

Voceiro do G.P. de En Marea. 

 

 

 
Asinado dixitalmente por: 

 
José Manuel Lago Peñas na data 24/09/2018 12:44:47 

 
Julia Torregrosa Sañudo na data 24/09/2018 12:45:02 

 
Luis Villares Naveira na data 24/09/2018 12:45:10 
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Á Mesa do Parlamento 

 

O Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, por iniciativa dos 

seus deputados Abel Losada Alvarez e José Manuel Pérez Seco, 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 en Comisión 6.ª, Industria, Enerxía, 

Comercio e Turismo. 

 

Exposición de motivos 

 

O pasado 11 de setembro, produciuse un incendio na nave que a 

empresa Xesnatura do Grupo Couceiro, dedicada á xestión de residuos 

e reciclaxe, ten no polígono  de As Gándaras no concello de O Porriño. 

É o terceiro incidente deste tipo que sofren instalacións deste grupo 

empresarial, dedicada a reciclaxe, un no ano 2008 na mesma nave e 

outro no ano 2014 nas naves de outra empresa do mesmo grupo 

empresarial. 

 

Na actuación, deste mes de setembro, os bombeiros e responsables que 

actuaron detectaron importantes deficiencias de seguridade, como o 

feito de que os hidrantes de subministración de auga en caso de 

accidente estaban cubertos polos residuos almacenados, impedindo a 

súa utilización e dificultando máis a extinción. 

 

Sabemos que segundo o Estatuto de autonomía de Galicia (Lei orgánica 

1/1981, de 6 de abril), corresponde á Comunidade Autónoma de Galicia 

a competencia exclusiva en materia de industria, sen prexuízo do que 

determinen as normas do Estado, no seu artigo 30.1. A norma actual de 

referencia no ámbito da Comunidade Autónoma de Galicia para o 

desenvolvemento desta competencia é o Decreto lexislativo 1/2015, 12 

de febreiro, polo que se aproba o texto refundido das disposicións 

legais da Comunidade Autónoma de Galicia en materia de política 

industrial (DOG 128, 09.07.2015). 

 

Dentro das inspeccións de industria hai dous tipos, as inspeccións 

ordinarias e inspeccións extraordinarias (artigo 17; coincidentes 

lembremos en número cos da Lei 9/2004); entre as inspeccións 
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extraordinarias, existe un tipo específico relativo ás inspeccións en caso 

de accidente. Ademais de establecer para a realización das inspeccións 

ordinarias (inspeccións con posterioridade á posta en funcionamento), 

establécense plans e programas de inspección. Do resultado dos plans 

de inspección, prevese no artigo 26.1 do Decreto lei 1/2015 que se dará 

conta de forma bianual ao Parlamento de Galicia, por medio da 

Comisión de Industria. 

 

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: 

 

1. Desenvolver un plan de sistematización e transparencia na 

elaboración dos plans de inspección da Xunta de Galicia en 

materia de seguridade industrial, neste período de sesións. 

2. Realizar un plan específico de inspeccións extraordinarias 

daquelas instalacións industriais que teñan presentado recorrentes 

problemas de seguridade industrial de calquera tipo, neste 

período de sesións. 

3. Dar conta inmediata ao Parlamento de Galicia, por medio da 

Comisión de Industria dos resultados dos plans de inspección, tal 

e como se prevé no artigo 26.1 do Decreto lei 1/2015. 

 

 

 Pazo do Parlamento, 24 de setembro de 2018 

 

 Asdo.: Abel Losada Álvarez 

   José Manuel Pérez Seco 

 Deputados do G.P. dos Socialistas de Galicia 

 

 Asdo.: Xoaquín Fernández Leiceaga 

 Portavoz do G.P. dos Socialistas de Galicia 
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   Á MESA DO PARLAMENTO 

 

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

Quinteiro Araújo e do seu deputado Davide Rodríguez Estévez, ao abeiro do 

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

debate na Comisión 7.ª. 

Exposición de motivos 

Pola Orde do 28 de xuño de 2018 aprobouse inicialmente a primeira revisión do 

Plan Forestal de Galicia e abriuse o trámite de información pública até o 5 de 

outubro. O obxectivo fixado pola Xunta sería aprobar a revisión do Plan Forestal 

a finais de 2018 ou principios de 2019. No documento sometido a exposición 

pública atopamos que se invisibiliza o importante dobre papel que a muller 

galega ten no monte, como propietaria e produtora forestal, nun sector clave para 

a economía galega. 

Resulta sorprendente que a Xunta esqueza a integración da perspectiva de xénero 

nun plan tan importante coma este, que define o futuro do noso monte. A pesar 

de que a propiedade do monte estea en boa parte en mans de mulleres, a Xunta 

non integrou a dimensión da igualdade de oportunidades na elaboración, 

execución e seguimento da política forestal e das accións que prevé implementar 

para o desenvolvemento do Plan Forestal. 

A pesar de que o Decreto lexislativo 2/2015, do 12 de febreiro recolle a 

integración transversal do principio de igualdade nas actuacións da 

Administración xeral e do sector público autonómico de Galicia, o certo é que 

non se menciona na documentación sometida a información pública o impacto 

que esta revisión forestal suporá tanto para mulleres como para homes.  
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Sen embargo, o documento descoñece que as mulleres ocupan un papel 

destacado como produtoras, datos que se invisibilizan na documentación do Plan 

Forestal. En parroquias da Costa da Morte, como Corcoesto, Cereo e Valenza, o 

93% do monte está en mans de mulleres.   

Ademais, o documento presentado descoñece as eventuais repercusións que en 

cuestións de xénero vai ter o plan. A pesar de que a Lei fala da consecución da 

igualdade de oportunidades na política económica, laboral e social, o certo é que 

tanto o documento de diagnóstico como o de avaliación ambiental e as 

actuacións previstas non contemplan os impactos que a norma vai a supor para as 

mulleres galegas , tal e como esixe o artigo 9 do Decreto lexislativo 2/2015, do 

12 de febreiro, anteriormente citado.  

A Xunta de Galicia continúa na práctica a perpetuar os roles masculinizados e as 

prácticas patriarcais na elaboración e execución da política económica e de 

ordenación do territorio en Galicia. É preciso corrixir esta situación de inmediato 

e que se respecte a lei e a normativa da Unión Europea en materia de igualdade. 

Por estes motivos presentamos a seguinte Proposición non de lei para o seu 

debate en Comisión: 

O Parlamento de Galicia insta á Xunta de Galicia a: 

1.- Introducir a perspectiva de xénero na redacción definitiva da revisión do Plan 

Forestal de Galicia coa fin de avaliar o impacto que este Plan suporá para o 

colectivo de mulleres. 

2.- Adoptar actuacións encamiñadas á consecución da igualdade neste sector 

económico. 

 

 Santiago de Compostela, 24 de setembro de 2018. 
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   Asdo.: Paula Quinteiro Araújo 

    Davide Rodríguez Estévez 

    Luís Villares Naveira 

   Deputadas e voceiro do G.P. de En Marea. 
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Á Mesa do Parlamento 

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

das deputadas e deputados Luis Bará Torres, Montserrat Prado Cores, Ana Pontón 

Mondelo, Xosé Luis Rivas Cruz, Olalla Rodil Fernández e Noa Presas Bergantiños, 

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

de lei para o seu debate en Comisión. 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

A Xunta de Galiza promove na comarca de Ferrol diversas actuacións de 

construción de beirarrúas que forman parte do denominado Plan de sendas de Galiza. 

Unha destas actuacións é a beirarrúa de algo máis de dous quilómetros de lonxitude 

entre Río do Pozo (AC-116) e a estrada de Baltar (AC-114. 

O BNG presentou en maio do 2018 unha moción No concello de Narón (xunto 

con Tega e PSOE e aprobada por unanimidade) na que se instaba á Consellería de 

Infraestruturas e Vivenda da Xunta de Galiza a abrir unha vía de dialogo coas veciñas e 

veciños afectados pola senda peonil proxectada pola xunta nas estradas AC-116 e AC-

114,  buscando diminuír a afección do proxecto. Esta iniciativa é consecuencia da 

deixadez de funcións da Consellería de infraestruturas da Xunta de Galiza, que non 

puxo todos os medios necesarios e posibles para atender as reclamacións e chegar a 

unha saída negociada coa veciñanza que se sentía afectada. 

Resulta preocupante perder unha inversión de máis de 700.000 euros na 

parroquia do Val, que, ademais traería consigo a execución dun tramo do saneamento na 

zona de Baltar, por culpa da neglixencia da Xunta de Galiza do PP. Por iso, o BNG 
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lamenta que o proxecto da senda peonil poida paralizarse definitivamente pola 

incapacidade da Xunta de modificalo e consensualo. 

Tamén resulta preocupante que a Consellería decidise realizar unha deixadez de 

funcións; por un lado, levantarse da mesa e non querer explorar vías de reforma do 

proxecto, e por outro lado, por instar a outra institución a realizar o seu traballo 

(textualmente, na nota de prensa da Xunta do pasado 11 de setembro, di: “A conselleira 

de Infraestruturas convidou ao Concello a traballar polo consenso cos veciños e a 

deseñar un novo proxecto que cumpra os requisitos de mellora da seguridade viaria que 

conte coa súa aceptación e poida ser executado pola Xunta”). 

 

Polo anteriormente exposto, o Grupo Parlamentar do BNG presenta a seguinte 

proposición non de lei para o debate en comisión: 

“O Parlamento galego insta á Xunta de Galiza a abrir unha mesa de diálogo co 

concello de Narón e coa veciñanza afectada polo proxecto de senda peonil do Val, co 

obxecto de acordar un novo proxecto que minimice as afeccións e cumpra a función de 

mellorar a seguranza viaria.” 

 

Santiago de Compostela, 24 de setembro de 2018 

 

Asdo.: Luis Bará Torres 

Montserrat Prado Cores 

Noa Presas Bergantiños 
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Olalla Rodil Fernández 

Xosé Luis Rivas Cruz 

Deputadas e deputados do G.P. do BNG 

Ana Pontón Mondelo  

Portavoz do G.P. do BNG 

 

 

 

Asinado dixitalmente por: 

 

Xosé Luis Bará Torres na data 24/09/2018 17:27:04 
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Xose Luis Rivas Cruz na data 24/09/2018 17:27:14 

 

Olalla Rodil Fernández na data 24/09/2018 17:27:16 
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122303



       

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

OFICINA PARLAMENTAR 

Parlamento de Galiza 

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

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

gp-bng@parlamentodegalicia.gal 

15702 Santiago de Compostela 

Galiza 

 

 

1 

 

Á Mesa do Parlamento 

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

das deputadas e deputados Ana Pontón Mondelo, Luis Bará Torres, Montserrat 

Prado Cores, Xosé Luis Rivas Cruz, Olalla Rodil Fernández e Noa Presas 

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

Proposición non de lei para o seu debate na Comisión 6ª. 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

No ano 2001 subscribíronse uns acordos entre os sindicatos con 

representación en Navantia e as empresas auxiliares para regular os salarios do 

persoal da industria auxiliar. Eses acordos viñan no seu día para homoxeneizar a 

variada e numerosa tipoloxía de pluses e complementos que este persoal percibía por 

riba do convenio provincial do metal (convenio sectorial de aplicación), fixando 

unhas táboas salariais coñecidas desde aquela como Acordos do 2001. 

Así é que, despois da entrega do último LHD australiano produciuse o 

lanzamento ao desemprego da grande maioría do persoal da industria auxiliar, 

situación que moitos casos prolongouse no tempo máis do que o cobro de 

prestacións. Moitas empresas aproveitaron esta situación de elevado índice de 

desemprego e carencia de prestacións para deixar de aplicar os Acordos do 2001 

unilateralmente, provocando unha desvalorización salarial no sector con graves 

repercusións socio-económicas na comarca de Ferrol. 
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Froito da conflitividade que estes feitos desataron constituíuse un foro entre 

empresas auxiliares e sindicatos onde se está a negociar un novo acordo salarial para 

o persoal da industria auxiliar co obxectivo de incorporalo (unha vez pechado o 

acordo) ao convenio de sector. 

Que informada a patronal provincial negociadora do convenio ven 

manifestando reiteradamente a súa negativa a que o antedito acordo chegue a facer 

parte do mesmo, e que, ademais das empresas auxiliares que actualmente prestan 

servizos para Navantia e os sindicatos negociadores, destacados representantes da 

patronal galega do metal (ASIME), e a presidenta do Consello Galego de Relacións 

Laborais que está a realizar labores de mediación, teñen manifestado a súa opinión 

favorable ao respecto de integrar os acordos salariais para industria auxiliar de 

Navantia no Convenio colectivo provincial do metal. 

Saber tamén que a industria auxiliar de Navantia pode chegar a empregar 

3.000 persoas, polo que as condicións de traballo en xeral, e salariais en particular, 

deste colectivo teñen unha influencia radical para a economía da comarca de Ferrol. 

 

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

non de lei para o seu debate na Comisión 6ª: 

“O Parlamento de Galiza acorda trasladar ás e aos traballadores da industria 

auxiliar de Navantia na ría de Ferrol o seu apoio neste proceso de negociación no 

que están inmersos. 
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O Parlamento galego insta á Xunta de Galiza a levar a cabo todas aquelas 

actuacións que sexan precisas para favorecer á resolución do conflito e para a 

integración dos chamados Acordos do 2001 ao marco provincial.” 

 

Santiago de Compostela, 25 de setembro de 2018 

 

Asdo.: Luis Bará Torres 

Montserrat Prado Cores 

Noa Presas Bergantiños 

Olalla Rodil Fernández 

Xosé Luis Rivas Cruz 

Deputadas e deputados do G.P. do BNG 

Ana Pontón Mondelo  

Portavoz do G.P. do BNG 

 

 

 

Asinado dixitalmente por: 

 

Ana Pontón Mondelo na data 25/09/2018 13:45:49 

 

María Montserrat Prado Cores na data 25/09/2018 13:45:54 

 

Xose Luis Rivas Cruz na data 25/09/2018 13:45:56 
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   Á MESA DO PARLAMENTO 

 

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

Quinteiro Araújo e do seu deputado Davide Rodríguez Estévez, ao abeiro do 

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

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

 

Exposición de motivos 

 

Fai arredor de sete anos apareceu en Galicia unha especie invasora, a vespa 

velutina, que prexudica gravemente a apicultura e supón unha ameaza 

medioambiental de primeira magnitude.  

 

A velutina está incluída no Catálogo Español de especies invasoras, a través do 

real Decreto 630/2013 de 2 de agosto. A Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del 

Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, pola que se crea o catálogo citado, 

establece a obrigación das administracións de crear medidas de control, xestión e 

posible erradicación de tales especies. 

 

Porén, as medidas non parece que estean a xurdir efecto. Os datos son 

alarmantes. No ano 2014 rexistráronse vespas velutinas en 70 concellos do noso 

país; en 2015 estendéronse ata 172. O presente ano, o número de concellos 

afectados polo insecto invasor é de 252, o 80% do total. En 38 destes concellos a 

presenza da velutina é masiva, o que significa que neles se atoparon, polo menos, 

entre 26 e 100 niños.  

 

Polo de agora, non se atopou ningún patrón claro na súa proliferación. Hai 

moitos concellos afectados no norte do territorio, pero tamén no interior.  
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A extensión desta especie trae consigo unha serie de prexuízos ambientais e 

económicos, especialmente para as apicultoras e apicultores, pero non só para 

eles, xa que ao reducir a poboación das abellas, que son insectos importantes na 

reprodución vexetal, a invasión está repercutindo na produtividade de moitos 

cultivos e froiteiros. 

 

Ante esta gravísima situación, o Partido Popular adoptou unha actitude de 

absoluta pasividade. Así o manifestou a conselleira do Medio Rural, Ángeles 

Vázquez, que chegou a dicir que “Esta especie veu para quedar, polo tanto hai 

que convivir con ela”. A solución do Partido Popular á crise da velutina é que 

nos vaiamos acostumando.  

 

Desta maneira, explícase que entre xullo de 2018 e xullo de 2017 o 112 recibise 

case 25.000 avisos pola presenza de avespas velutinas. Os picos de incidencias 

producíronse no verán e no outono de 2017, con máis de 4.000 chamadas en 

xullo e agosto, e 3.000 en setembro, novembro e decembro.  

 

Ata o de agora, o método máis empregado para loitar contra a velutina foi o 

trampeo, que se realiza en primavera aproveitando que as reinas comezan a 

formar os seus niños. Este procedemento foi adoptado pola Xunta de Galicia e 

foi acompañado dun protocolo de captura de reinas.   

 

Non obstante, a situación esixe que se incrementen os medios materias, persoais 

e económicos que se dedican á investigación na materia.  

 

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

Proposición non de lei: 
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O Parlamento galego insta a Xunta de Galicia a incrementar os medios materiais, 

persoais e económicos dos proxectos que investigan a praga da velutina co 

obxecto de encontrar as mellores técnicas para loitar contra esta. 

 

Santiago de  Compostela, 25 de setembro de 2018. 

 

   Asdo.: Paula Quinteiro Araújo 

    Davide Rodríguez Estévez 

   Deputada e deputado do G.P. de En Marea 

    Luís Villares Naveira 

    Voceiro do G.P. de En Marea. 

 

 

 

 

Asinado dixitalmente por: 

 

Paula Quinteiro Araújo na data 25/09/2018 17:34:13 

 

David Rodríguez Estévez na data 25/09/2018 17:34:21 

 

Luis Villares Naveira na data 25/09/2018 17:34:31 
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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, Montserrat Prado Cores, Ana 

Pontón Mondelo, Xosé Luis Rivas Cruz, Olalla Rodil Fernández e Luis Bará 

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

Proposición non de lei para o seu debate en Comisión, relativa ao respecto da Xunta 

de Galiza polos dereitos laborais e a súa inxerencia para evitar a participación de 

traballadoras na folga feminista do 8 de marzo de 2018. 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

O pasado 8 de marzo Galiza de 2018 participou de forma ampla e transversal 

nunha folga feminista internacional e histórica. A administración galega debera ter sido 

exemplar canto ao respecto dos dereitos laborais de folga. Porén, segundo informaba a 

Confederación Intersindical Galega o pasado 21 de setembro de 2018 “O Tribunal 

Superior de Xustiza de Galiza vén de anular o Decreto de servizos mínimos ditados 

pola Xunta de Galiza para a xornada de folga de Mulleres convocada o pasado 8 de 

Marzo. En concreto anula os mínimos referidos á consellaría de Presidencia, CRTVG, 

Centro de Emerxencias 112 e Parque Nacional das Illas Atlánticas. A CIG, no seu 

momento, presentou recurso por considerar que se trataba duns “servizos máximos, 

abusivos e exaxerados” que vulneraban o exercicio do dereito fundamental á folga.” 

No seu día a central sindical, que chamou á mobilización e folga, denunciou 

como unha vez máis a Xunta de Galiza fixaba uns servizos mínimos abusivos, máis 

absurdo aínda cando os traballadores masculinos non estaban chamados a secundala. 
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Máis aínda, entre outras cuestións, a Xunta de Galiza agardou ao último día para 

publicar o Decreto de servizos mínimos.  

Finalmente, a sentenza recoñece a corrección das apreciacións que motivaron a 

denuncia do sindicato e recolle cuestións preocupantes do punto de vista da saúde 

democrática e de dereitos de participación que debera promover o goberno galego, 

recollendo de forma expresa que os servizos estabelecidos non poden supoñer a 

supresión do dereito de folga das traballadoras. 

Esta cuestión é de extrema gravidade, ademais da vulneración propositada do 

dereito de folga, recoñecido no noso marco legal, obedece ao intento premeditado de 

criminalización da folga feminista que tentou levar a cabo o partido que ostenta o 

goberno nas semanas previas á convocatoria.  

 

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

proposición non de lei para debate en comisión: 

“O Parlamento galego acorda por resolución reprobar á Xunta de Galiza por ter 

actuado de forma incorrecta vulnerando o dereito fundamental de folga diante da 

convocatoria internacional de folga feminista do pasado 8 de marzo de 2018 e demandar 

a destitución inmediata da persoa ou persoas responsábeis.” 

 

Santiago de Compostela, 25 de setembro de 2018 

 

Asdo.: Noa Presas Bergantiños 
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Luis Bará Torres 

Montserrat Prado Cores 

Olalla Rodil Fernández 

Xosé Luis Rivas Cruz 

Deputadas e deputados do G.P. do BNG 

Ana Pontón Mondelo  

Portavoz do G.P. do BNG 

 

 

 

Asinado dixitalmente por: 

 

Noa Presas Bergantiños na data 25/09/2018 18:12:19 

 

María Montserrat Prado Cores na data 25/09/2018 18:12:24 

 

Ana Pontón Mondelo na data 25/09/2018 18:12:25 

 

Xose Luis Rivas Cruz na data 25/09/2018 18:12:26 

 

Olalla Rodil Fernández na data 25/09/2018 18:12:28 

 

Xosé Luis Bará Torres na data 25/09/2018 18:12:29 
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    Á MESA DO PARLAMENTO 

 

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

Quinteiro Araujo e Flora María Miranda Pena e do seu deputado 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 1.ª. 

 

 

Exposición de motivos 

 

A folga feminista do pasado 8 de marzo foi unha xornada histórica que puxo de 

manifesto a necesidade de virar cara políticas e prácticas respectuosas coa 

igualdade. O paro foi un éxito dende a mesma medianoite, malia o intento por 

parte das institucións públicas de boicotear as mobilizacións.  

 

Recentemente, o Tribunal Superior de Xustiza de Galicia condenou á TVG por 

vulnerar o dereito á folga. Durante a xornada, a corporación chamou a 

traballadores para substituír ás mulleres que estaban exercendo o seu dereito a 

participar na protesta. Iso permitiulle, entre outras cousas, substituír á 

presentadora do informativo Galicia noticias por un home. O obxectivo era 

diminuír o efecto da folga obrigando aos traballadores a facer as labores das súas 

compañeiras.  

 

Segundo o TSXG, “nin o empresario pode impoñer aos traballadores non 

folguistas á realización de tarefas que corresponden a quen secundaron a 

convocatoria”, “nin os traballadores que deciden libremente non secundala, 

poden substituír o traballos dos seus compañeiros”, máis alá dos servizos 

mínimos. “A prohibición da substitución interna dos traballadores é consecuente 

coa necesidade de garantir a efectividade do dereito fundamental”.  
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Agora, o TSXG vén de condenar á Xunta por vulnerar o dereito á folga o 8 de 

marzo cun decreto de servizos mínimos “malicioso” que lle produce un “rotundo 

rexeitamento”. O decreto frustrou o dereito á folga de, polo menos, tres 

departamentos da Administración autonómica –da Presidencia da Xunta, do 

centro de emerxencias do 112 e do Parque das Illas Atlánticas– e da CRTVG. 

 

O TSXG concluíu que a Xunta abusou “da súa posición como autoridade 

gobernativa” ao publicar o decreto o día antes da folga, restrinxindo, desta 

maneira, o prazo de impugnación dunha maneira inxustificada. O Tribunal 

mantén que “tal premura impediu un exame en profundidade de tódolos servizos 

afectados”, e non foi consistente nin coa “eficacia” nin coa “boa fe”.  

 

No que atinxe á Presidencia, o Tribunal declara “desproporcionado e 

inxustificado” que a Xunta establecera un servizo mínimo de 24 horas ao porteiro 

maior, algo que nin tan sequera se cumpre os domingos. Sobre o 112 mantén que 

é desmesurado solicitar a presenza do 100% do persoal responsable de recibir as 

chamadas na central de emerxencias. Por último, acerca do Parque das Illas 

Atlánticas a sentenza non ve xustificación a presenza dunha guía.  

 

Con isto sobre a mesa, o Tribunal anulou o decreto de servizos mínimos nos tres 

departamentos máis na CRTVG e puxo á Xunta o pagamento das costas xudiciais 

do proceso sen fixar un límite cuantitativo.  

 

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

Proposición non de lei: 
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O Parlamento galego insta a Xunta de Galicia a modificar os servizos mínimos 

da Administración autonómica e da CRTVG para que sexan coherentes co 

dereito á folga dos traballadores e traballadoras.  

 

Santiago de Compostela, 25 de setembro de 2018. 

 

  Asdo.: Paula Quinteiro Araujo 

   Marcos Cal Ogando 

   Flora María Miranda Pena 

  Deputadas e deputado do G.P. de En Marea. 

   Luís Villares Naveira 

  Voceiro do G.P. de En Marea.  

 

 

 

 

Asinado dixitalmente por: 

 

Paula Quinteiro Araújo na data 25/09/2018 18:20:18 

 

Marcos Cal Ogando na data 25/09/2018 18:20:27 

 

Flora María Miranda Pena na data 25/09/2018 18:20:37 

 

Luis Villares Naveira na data 25/09/2018 18:20:45 
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Á Mesa do Parlamento 
  
O Grupo Parlamentario Popular de Galicia, a través do seu portavoz,  e por iniciativa 
dos deputados e deputadas César Fernández Gil, María Antón Vilasánchez, Teresa 
Egerique Mosquera, Carlos Gómez Salgado, Isabel Novo Fariña, Antonio Mouriño 
Villar e Encarna Amigo Díaz,  ao abeiro do disposto no artigo 160 e concordantes do 
Regulamento da Cámara, presentan ante esa Mesa, a seguinte Proposición  non de 
Lei en Comisión 4ª Educación e Cultura. 
 
 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 
 
A igualdade de oportunidades é un dos piares básicos sobre os que se debe asentar un 
sistema educativo. Deste xeito, garantir a igualdade de oportunidades no acceso aos 
diferentes niveis do sistema educativo debe ser unha das funcións das administracións 
públicas con competencias en materia de educación. Tendo esto presente, cómpre 
sinalar que a día de hoxe as diferentes comunidades autónomas contan con 
competencia para deseñar, cada unha delas, as súas probas de acceso á universidade, 
o que, en ocasións, provoca diferenzas no nivel das probas de acceso á universidade 
das diferentes comunidades autónomas. 
 
Analizando de xeito comparado os datos das diferentes comunidades autónomas 
podemos observar como nas ABAU algunhas das comunidades cos mellores 
resultados en materia educativa, á luz dos diferentes indicadores nacionais e 
internacionais, coma pode ser o caso de Galicia ou Castela León, obteñen notas mais 
baixas que os alumnos de outras comunidades con peores resultados educativos. 
 
Estas diferenzas provocan unha disfunción no sistema de acceso á universidade xa 
que a posibilidade de obter as notas necesarias para ingresar en unha carreira 
determinada varían en función de en qué comunidade se realicen as probas de acceso. 
Este resultado é consecuencia directa de non contar con un sistema de acceso á 
universidade único e homologable en todo o territorio nacional. 
  
 
Por todo o exposto, o Grupo Parlamentario Popular, formula a seguinte proposición non 
de lei en Comisión: 
 
 “O Parlamento de Galicia insta ao goberno galego a dirixirse ao Ministerio de 
Educación do goberno de España para que, dentro do marco do Pacto Social e Político 
pola Educación, se articule un procedemento de acceso á universidade no que as 
probas de acceso garanticen o mesmo nivel de esixencia e a igualdade de 
oportunidades para todos os alumnos independentemente de en que comunidade 
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autónoma residan.” 
 
 
 
 
 
 
Santiago de Compostela, 26 de setembro de 2.018. 
 
 
Asinado dixitalmente por: 

 
Pedro Puy Fraga na data 26/09/2018 10:08:02 

 
César Manuel Fernández Gil na data 26/09/2018 10:08:17 

 
Maria Antón Vilasánchez na data 26/09/2018 10:08:25 

 
Teresa Egerique Mosquera na data 26/09/2018 10:08:40 

 
Carlos Gómez Salgado na data 26/09/2018 10:08:53 

 
María Isabel Novo Fariña na data 26/09/2018 10:09:05 

 
Antonio Mouriño Villar na data 26/09/2018 10:09:29 

 
María Encarnación Amigo Díaz na data 26/09/2018 10:09:43 
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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, presentan a seguinte Proposición non de lei para o 

seu debate na Comisión 4.ª, relativa ás incidencias no inicio de curso do IES de 

Brión. 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

A Xunta de Galicia decidiu comezar o curso afondando no desmantelamento da 

educación pública. Este ano hai 58 aulas menos que o anterior, 27 de educación 

infantil e 31 de primaria. Tamén se perderon 90 docentes, 41 de infantil, 28 de 

primaria e 21 especialistas. A gravidade deste feito acentuase polo notable 

incremento de rapaces matriculados que vimos observando dende que o Partido 

Popular de Feijóo chegou ao goberno. Hoxe hai 9.000 nenos e nenas máis na 

escola que no 2009. Isto non significa, por certo, que os orzamentos adicados a 

educación medrasen na mesma proporción. O último ano no que se executaron os 

presupostos do bipartito, os orzamentos de educación sumaban 2.383,2 millóns 

de euros. Hoxe son de 2.392. Non fai falla subliñar que o exiguo incremento dos 

últimos nove anos é insuficiente para atender as necesidades do alumnado.  

 

Na educación secundaria, o escenario non é mellor. O curso inaugurouse con 428 

profesores interinos menos. Case un terzo das vacantes cubríronse con afíns, 

itinerancias e bilingües, o que, necesariamente, empobrece a calidade da 

educación, xa que dificulta que os docentes poidan centrarse na preparación das 

clases da súa especialidade.  
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Os datos ofrecen unha boa perspectiva do alcance do problema. O presente curso, 

1.291 docentes de secundaria impartirán materias que non lle son propias; 991 

impartirán unha especialidade a maiores da súa; e 300 encargaranse de dúas 

materias afíns.  

 

Os sucesivos recortes que leva padecendo a educación pública dende fai 

demasiado tempo están sendo agora denunciados polas ANPAS e os claustros de 

varios centros educativos. Pais, nais e docentes reivindican máis persoal, máis 

medios e acabar coa masificacións nas aulas.  

 

No IES de Brión levan xa máis dunha semana de peche. Denuncian que, malia o 

aumento do número de alumnos, non se produciu ningún incremento de docentes. 

A mobilización conta co apoio de máis do 95% das familias. Segundo a 

Consellería de Educación, non se ampliou o número de profesores porque o 

número de grupos permanece idéntico. Nada lle importa que a falta de novos 

docentes supoña masificar ao alumnado de 4º da ESO, que se perda un profesor 

de reforzo en 3º da ESO ou que se teñan que eliminar varias materias optativas.  

 

Ante esta situación, o Grupo Parlamentar de En Marea presenta a seguinte 

Proposición non de lei: 

 O Parlamento insta á Xunta de Galicia a aumentar 3 prazas docentes no IES de 

Brión para garantir a calidade educativa do pasado curso. 

 

 Santiago de Compostela, 26 de setembro de 2018. 

 

  Asdo.: Luca Chao Pérez 

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

   Luís Villares Naveira 

  Voceiro do G.P. de En Marea. 

 

 

 

 

Asinado dixitalmente por: 

 

Luca Chao Pérez na data 26/09/2018 13:00:15 

 

María de los Ángeles Cuña Bóveda na data 26/09/2018 13:00:24 

 

Luis Villares Naveira na data 26/09/2018 13:00:30 
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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, presentan a seguinte Proposición non de lei para o 

seu debate na Comisión 4.ª, relativa ás incidencias no inicio de curso no CEIP 

Barrié de la Maza de Santa Comba. 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

A Xunta de Galicia decidiu comezar o curso afondando no desmantelamento da 

educación pública. Este ano hai 58 aulas menos que o anterior, 27 de educación 

infantil e 31 de primaria. Tamén se perderon 90 docentes, 41 de infantil, 28 de 

primaria e 21 especialistas. A gravidade deste feito acentuase polo notable 

incremento de rapaces matriculados que vimos observando dende que o Partido 

Popular de Feijóo chegou ao goberno. Hoxe hai 9.000 nenos e nenas máis na 

escola que no 2009. Isto non significa, por certo, que os orzamentos adicados a 

educación medrasen na mesma proporción. O último ano no que se executaron os 

presupostos do bipartito, os orzamentos de educación sumaban 2.383,2 millóns 

de euros. Hoxe son de 2.392. Non fai falla subliñar que o exiguo incremento dos 

últimos nove anos é insuficiente para atender as necesidades do alumnado.  

 

Na educación secundaria, o escenario non é mellor. O curso inaugurouse con 428 

profesores interinos menos. Case un terzo das vacantes cubríronse con afíns, 

itinerancias e bilingües, o que, necesariamente, empobrece a calidade da 

educación, xa que dificulta que os docentes poidan centrarse na preparación das 

clases da súa especialidade.  
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Os datos ofrecen unha boa perspectiva do alcance do problema. O presente curso, 

1.291 docentes de secundaria impartirán materias que non lle son propias; 991 

impartirán unha especialidade a maiores da súa; e 300 encargaranse de dúas 

materias afíns.  

 

Os sucesivos recortes que leva padecendo a educación pública dende fai 

demasiado tempo están sendo agora denunciados polas ANPAS e os claustros de 

varios centros educativos. Pais, nais e docentes reivindican máis persoal, máis 

medios e acabar coa masificacións nas aulas.  

 

No CEIP Barrié de la Maza de Santa Comba a ANPA cominou as familias a non 

levar a rapazada ao colexio en protesta polo recorte dun docente de Primaria para 

poder ter tres grupos de 5º curso. De non ampliárselles o cadro de persoal terán 

que agrupar todo o alumnado en só dous grupos. Aulas sobredimesionadas e, 

polo tanto, menor calidade. 

 

Ante esta situación, o Grupo Parlamentar de En Marea presenta a seguinte 

Proposición non de lei para o seu debate en Comisión: 

 

 O Parlamento insta á Xunta de Galicia a atender as demandas da ANPA 

incorporando ao docente que precisan. 

 

 Santiago de Compostela, 26 de setembro de 2018. 

 

   Asdo.: Luca Chao Pérez 

    Ánxeles Cuña Bóveda 

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

   Voceiro do G.P. de En Marea. 

 

 

Asinado dixitalmente por: 

 

Luca Chao Pérez na data 26/09/2018 13:01:33 

 

María de los Ángeles Cuña Bóveda na data 26/09/2018 13:01:40 

 

Luis Villares Naveira na data 26/09/2018 13:01:46 
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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, presentan a seguinte Proposición non de lei, para o 

seu debate na Comisión 4.ª, relativa ás incidencias no inicio de curso no CEIP  

Castelao de Ordes. 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

A Xunta de Galicia decidiu comezar o curso afondando no desmantelamento da 

educación pública. Este ano hai 58 aulas menos que o anterior, 27 de educación 

infantil e 31 de primaria. Tamén se perderon 90 docentes, 41 de infantil, 28 de 

primaria e 21 especialistas. A gravidade deste feito acentuase polo notable 

incremento de rapaces matriculados que vimos observando dende que o Partido 

Popular de Feijóo chegou ao goberno. Hoxe hai 9.000 nenos e nenas máis na 

escola que no 2009. Isto non significa, por certo, que os orzamentos dedicados a 

educación medrasen na mesma proporción. O último ano no que se executaron os 

presupostos do bipartito, os orzamentos de educación sumaban 2.383,2 millóns 

de euros. Hoxe son de 2.392. Non fai falla subliñar que o exiguo incremento dos 

últimos nove anos é insuficiente para atender as necesidades do alumnado.  

 

Na educación secundaria, o escenario non é mellor. O curso inaugurouse con 428 

profesores interinos menos. Case un terzo das vacantes cubríronse con afíns, 

itinerancias e bilingües, o que, necesariamente, empobrece a calidade da 

educación, xa que dificulta que os docentes poidan centrarse na preparación das 

clases da súa especialidade.  
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Os datos ofrecen unha boa perspectiva do alcance do problema. O presente curso, 

1.291 docentes de secundaria impartirán materias que non lle son propias; 991 

impartirán unha especialidade a maiores da súa; e 300 encargaranse de dúas 

materias afíns.  

 

Os sucesivos recortes que leva padecendo a educación pública dende fai 

demasiado tempo están sendo agora denunciados polas ANPAS e os claustros de 

varios centros educativos. Pais, nais e docentes reivindican máis persoal, máis 

medios e acabar coa masificacións nas aulas.  

 

Así acontece coa ANPA do CEIP de Ordes que lamenta a supresión dunha aula 

de infantil. 

 

Ante esta situación, o Grupo Parlamentar de En Marea presenta a seguinte 

Proposición non de lei para o seu debate en Comisión: 

 

 O Parlamento insta á Xunta de Galicia a atender as demandas da ANPA 

recuperando o terceiro grupo de infantil. 

Santiago de Compostela, 26 de setembro de 2018. 

  Asdo.: Luca Chao Pérez 

   Ánxeles Cuña Bóveda 

  Deputadas do G.P. de En Marea. 

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

 

 

Asinado dixitalmente por: 

 

Luca Chao Pérez na data 26/09/2018 12:09:43 

 

María de los Ángeles Cuña Bóveda na data 26/09/2018 12:09:50 

 

Luis Villares Naveira na data 26/09/2018 12:10:00 
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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 ás incidencias no inicio de curso no CEIP 

Arcediago no Concello de Santiso. 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

A Xunta de Galicia decidiu comezar o curso afondando no desmantelamento da 

educación pública. Este ano hai 58 aulas menos que o anterior, 27 de educación 

infantil e 31 de primaria. Tamén se perderon 90 docentes, 41 de infantil, 28 de 

primaria e 21 especialistas. A gravidade deste feito acentuase polo notable 

incremento de rapaces matriculados que vimos observando dende que o Partido 

Popular de Feijóo chegou ao goberno. Hoxe hai 9.000 nenos e nenas máis na 

escola que no 2009. Isto non significa, por certo, que os orzamentos adicados a 

educación medrasen na mesma proporción. O último ano no que se executaron os 

presupostos do bipartito, os orzamentos de educación sumaban 2.383,2 millóns 

de euros. Hoxe son de 2.392. Non fai falla subliñar que o exiguo incremento dos 

últimos nove anos é insuficiente para atender as necesidades do alumnado.  

 

Na educación secundaria, o escenario non é mellor. O curso inaugurouse con 428 

profesores interinos menos. Case un terzo das vacantes cubríronse con afíns, 

itinerancias e bilingües, o que, necesariamente, empobrece a calidade da 

educación, xa que dificulta que os docentes poidan centrarse na preparación das 

clases da súa especialidade.  
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Os datos ofrecen unha boa perspectiva do alcance do problema. O presente curso, 

1.291 docentes de secundaria impartirán materias que non lle son propias; 991 

impartirán unha especialidade a maiores da súa; e 300 encargaranse de dúas 

materias afíns.  

 

Os sucesivos recortes que leva padecendo a educación pública dende fai 

demasiado tempo están sendo agora denunciados polas ANPAS e os claustros de 

varios centros educativos. Pais, nais e docentes reivindican máis persoal, máis 

medios e acabar coa masificacións nas aulas.  

 

Así acontece na comunidade educativa do CEIP Arcediago no Concello de 

Santiso que tampouco enviou o alumnado ás clases. Neste caso manteñen a súa 

solicitude dun docente máis para Primaria para non ter que agrupar varios cursos 

deste nivel.  

 

Ante esta situación, O Grupo Parlamentar de En Marea presenta a seguinte 

Proposición non de lei: 

 

 O Parlamento galego insta á Xunta de Galicia a atender as demandas da ANPA 

incorporando ao docente de primaria que precisan. 

 

 Santiago de Compostela, 26 de setembro de 2018. 

 

   Asdo.: Luca Chao Pérez 

    Ánxeles Cuña Bóveda 

   Deputadas do G.P. de En Marea 

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

 

 

 

Asinado dixitalmente por: 

 

Luca Chao Pérez na data 26/09/2018 13:04:15 

 

María de los Ángeles Cuña Bóveda na data 26/09/2018 13:04:29 

 

Luis Villares Naveira na data 26/09/2018 13:04:38 
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    Á MESA DO PARLAMENTO 

 

 

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

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

a seguinte Proposición non de lei, para o seu debate na Comisión 6.ª, sobre o 

descenso en noites de hotel 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Galicia rematou o mes de agosto cun 10% menos de viaxeiros aloxados en hoteis 

que o ano pasado, segundo os datos oficiais do Instituto Nacional de Estatística. 

Isto son 71.285 persoas menos. O número de xente que pasou a noite en hoteis 

caeu nun 7,29% fronte o 0,56% do conxunto do Estado. A estancia media en 

Galicia foi de 2,36 días; no resto do Estado, foi de 3,7 noites.  

 

Se consideramos conxuntamente xullo e agosto, observamos que a comunidade 

perdeu usuarios de hotel por primeira vez en cinco anos. En total, o número 

descendeu en 161.733, un 12,5%. A perda en Galicia supera ao resto de 

comunidades tanto en cifras absolutas como en porcentaxes, moi por diante da 

seguinte na lista, A Rioxa, que perdeu un 6,3% dos usuarios e usuarias. No 

conxunto do Estado, a caída foi do 0,16%. En sete comunidades, os hoteis 

gañaron clientela.  

 

En xullo e agosto Galicia tamén tivo menos xente que pasou a noite. En concreto, 

un 8,9% menos, o que supón un descenso de 257.318 noites con respecto a o ano 

pasado.  

 

A fochanca que atravesa o sector hoteleiro galego percíbese aínda con máis 

claridade se comparamos a súa situación coa de comunidades próximas que 

122331



 

 

 

 

ofrecen formas similares de turismo, como Asturias, Cantabria e País Vasco. No 

mes de agosto, a nosa ocupación hoteleira foi do 64,9%, o que contrasta co 80% 

de Cantabria, co 79% do País Vasco e 74,5% de Asturias.  

 

Con estes datos sobre a mesa, cómpre preguntar que volume de usuarios 

tradicionais de hoteis preferiron optar este ano polos aloxamentos de Airbnb e 

outras empresas de aluguer de pisos máis baratas e menos reguladas.  

 

A diferencia de quince puntos porcentuais entre a ocupación hoteleira de Galicia 

e a do País Vasco e Cantabria non se pode deber a unha simple cuestión de mala 

sorte. Trátase dun síntoma máis da pésima xestión que o Goberno de Núñez 

Feijóo fai do turismo.  

 

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

Proposición non de lei: 

 

O Parlamento galego insta a Xunta de Galicia a analizar o impacto que teñen 

Airbnb e as demais empresas de aluguer de pisos nas estancias de hotel da 

comunidade.  

 

Santiago de Compostela, 26 de setembro de 2018. 

 

 

  Asdo.: Luca Chao Pérez 

   Deputada do G.P. de En Marea 

   Luís Villares Naveira 

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

 

Luca Chao Pérez na data 26/09/2018 13:26:57 

 

Luis Villares Naveira na data 26/09/2018 13:27:05 
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   Á MESA DO PARLAMENTO 

 

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

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

a seguinte Proposición non de lei para o seu debate na Comisión 1.ª, sobre a 

situación das e dos menores estranxeiros non acompañados. 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Segundo a Resolución do 26 de xullo de 1997 da Unión Europea e o Comité 

sobre os Dereitos do Neno (e a Nena) de Nacións Unidas (Observación Xeral nº6 

2005) denomínase como menores estranxeiros non acompañados (en diante 

MENA) a aqueles nenos e nenas que, estando separados de ambos os 

proxenitores ou outros parentes que se fagan cargo do seu coidado, viaxan, por 

tanto sos.  

Son evidentemente, un dos eslavóns máis febles da cadea migratoria, cos que, 

unha vez máis se evidencia o fracaso da política migratoria europea. Tanto é así 

que 825 menores migrantes desapareceron en 2016 trala súa chegada ao Estado 

español sos, segundo Save The Children 

Nos últimos días as alarmas volveron saltar cando os xornais publicaron imaxes 

de nenas e nenos durmindo en comisarías, no chan de edificios públicos. Unha 

situación vergoñenta que padecen as e os menores estranxeiros non acompañados 

(MENAS) que o goberno non está acollendo como debera. 
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As cifras non paran de medrar, en gran medida a causa do fracaso total no 

suposto sistema de asilo europeo que leva a moitas familias a tratar que as súas 

fillas e fillos podan chegar a lugares seguros.  

Segundo os últimos datos a tutela das menores migrantes non acompañadas 

depende das comunidades autónomas e xeralmente son acollidas polos territorios 

aos que chegan. Así, a Andalucía séguenlle, por este orden, Cataluña (1.109 ), 

Melilla (1.046), País Vasco (943) e a Comunidade Valenciana (489).  

Ante esta situación o goberno central vén de anunciar a aprobación dun Real 

Decreto para a atención destes menores que contemplará o reparto "excepcional" 

de 40 millóns de euros e estará vixente durante seis meses. Un reparto que se fará 

en función dos lugares que máis menores atenden e entre os que se ofrezan a 

formar parte da redistribución dos menores.  

Tema que ocupou a última conferencia territorial sobre inmigración e que debería 

ser unha preocupación fundamental de todos os gobernos. 

Porén, hai uns días que lemos na prensa que o reparto de menores estranxeiros 

non acompañados terá que esperar debido á incapacidade de dar unha resposta 

coordinada por parte de todas as Comunidades Autónomas responsables. 

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

non de lei para o seu debate en Comisión: 

O Parlamento de Galicia insta á Xunta de Galicia a: 

- Priorizar o acollemento familiar das e dos menores estranxeiros non 

acompañados. 

- Poñer en marcha un plan de atención sociolaboral para as e os MENAS cando 

superen a maioría de idade. 
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- Garantir o dereito á educación, a asistencia sanitaria e os servizos e prestacións 

sociais básicas nas mesmas condicións que os menores de idade galegos. 

 Santiago de Compostela, 26 de setembro de 2018. 

 

  Asdo.: Luca Chao Pérez 

   Deputada do G.P. de En Marea. 

   Luís Villares Naveira 

   Voceiro do G.P. de En Marea. 

 

 

 

 

 

 

Asinado dixitalmente por: 

 

Luca Chao Pérez na data 26/09/2018 17:06:09 

 

Luis Villares Naveira na data 26/09/2018 17:06:17 
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   Á MESA DO PARLAMENTO 

 

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

Francisco Casal Vidal, ao abeiro do artigo 160 do Regulamento da Cámara, 

presenta a seguinte Proposición non de lei para o seu debate na Comisión 6.ª, 

relativa a que todas as comercializadoras de electricidade poidan facilitar o bono 

social. 

                                                                           

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

O ministro do Partido Popular, Álvaro Nadal, impuxo unha reforma do bono 

social en 2017, contestada por todos os colectivos afectados que, aínda que 

inclúe algunhas melloras, supuxo un barullo tal que, de non aprobarse a 

moratoria anunciada pola Ministra de Transición Ecolóxica, estaría a deixar fóra 

do bono ao 75% das familias que se beneficiaban desta axuda e a moitas máis 

que deberían ter dereito a el. 

Segundo datos do Ministerio de Transición Ecolóxica, a mediados deste verán só 

715.000 usuarios puideron acollerse ao novo bono, fronte aos 2,4 millóns de 

clientes que eran beneficiarios do antigo. Estes datos son a brutal evidencia da 

penosa política do Goberno do Partido Popular en materia de pobreza enerxética. 

A súa acción política pasou da nada ao desastre. 

Onde estamos? Os últimos datos falan de que máis de 400.000 persoas en Galicia  

e 4,6 millóns de persoas residentes en España, non foron capaces de manter a súa 

casa quente durante os meses de frío e que case 600.000 en Galicia e 6,8 millóns 

en España sufriron temperaturas inadecuadas na vivenda, atrasos no pago de 

recibos ou ambas situacións.  
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O novo bono chegou a 715.000 fogares, unha porcentaxe ridícula ante a 

magnitude do problema. Agora ben, do que non se fala, é de que só poden 

solicitalo as persoas que contraten a luz cunha comercializadora de referencia, é 

dicir, nunha do oito empresas que operan en España nesta categoría, entre as que 

están as cinco do oligopolio, na súa versión regulada: Naturgy, Endesa, Iberdrola, 

Viesgo, EDP; CHC e as comercializadoras de Ceuta ou Melilla. Non hai máis. 

Entón, que pasa cos máis de 600.000 en Galicia e 15 millóns de clientes/as do 

mercado libre? Que pasa coas persoas que teñen a luz con algunha das 728 

comercializadoras que non son de referencia? Pois que están excluídas do bono 

social e de toda protección contra o corte de subministración. Nadal vinculou a 

definición do consumidor vulnerable en risco de exclusión á renda, pero tamén á 

compañía eléctrica. Con iso, só son suxeitos de dereito fronte a cortes os clientes 

das comercializadoras de referencia. É dicir, que un non é vulnerable pola súa 

situación económica e familiar, senón pola compañía coa que ten contratada a 

luz.  

A Ministra Teresa Ribera anunciou que a súa reforma incluirá o principio de 

precaución, sen definilo. O principio de precaución implica que a empresa non 

poida cortar subministración sen antes comprobar se o titular está en situación de 

vulnerabilidade. Aplicará a Ministra de Transición Ecolóxica o principio de 

precaución a todas as familias ou deixará fóra a 600.000 cidadáns galegos das 

comercializadoras do mercado libre? 

Por todo iso é necesario que todas as comercializadoras poidan facilitar o bono 

social. 

Con iso, ademais de chegar á poboación excluída, evitaríase o transvasamento de 

clientes ás empresas do oligopolio e fomentaríase a competencia no sector. Desta 

maneira, poderían ofrecer o bono todas as empresas que o desexasen, entre 

outras, as cooperativas sociais enerxéticas sen ánimo de lucro que comercializan 
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só enerxía renovable e apostan pola democratización da enerxía. Deixaría así de 

ser incompatible para un cliente o acceso ao bono social, con ter a luz contratada 

cunha empresa ética, que non practique o perverso xogo das portas xiratorias 

Ante todo o exposto, e considerando que o Goberno da Xunta de Galicia debe 

intervir e a este fin, En Marea presenta a seguinte Proposición non de lei para o 

seu debate en Comisión: 

O Parlamento de Galicia insta á Xunta de Galicia a instar ao Ministerio de 

Transición Ecolóxica a que faga as modificacións legais oportunas para  que 

todas as comercializadoras de electricidade poidan ofrecer o Bono Social. 

 

 Santiago de Compostela, 26 de setembro de 2018. 

 

  Asdo.: Francisco Casal Vidal 

   Deputado do G.P. de En Marea 

   Luís Villares Naveira 

   Voceiro do G.P. de En Marea. 

 

 

Asinado dixitalmente por: 

 

Francisco Casal Vidal na data 26/09/2018 19:16:24 

 

Luis Villares Naveira na data 26/09/2018 19:16:51 
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Á Mesa do Parlamento 

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

das deputadas e deputados Xosé Luis Rivas Cruz, Luis Bará Torres, Montserrat 

Prado Cores, Ana Pontón Mondelo, Olalla Rodil Fernández e Noa Presas 

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

Proposición non de lei para o seu debate en Comisión. 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

En febreiro de 2008, a Consellería do Medio Ambiente da Xunta de Galiza 

emitiu autorización para a instalación dun vertedoiro de residuos industriais “non 

perigosos” aproveitando o oco da explotación de cuarzo, para a restauración do espazo 

natural da canteira de Miramontes, na parroquia de Grixoa en Santiago de Compostela, 

con capacidade para eliminar 80.000 t/ano, nun vaso de vertido de 1 millón de metros 

cúbicos, nunha superficie de 4,5 hectáreas e cunha vida útil estimada en 20 anos.  

A previsión inicial era encher este espazo con areas, terras e lodos xerados nas 

propias instalacións e con restos procedentes de actividades industriais e de construción. 

Concedeuse autorización para un vertedoiro de residuos industriais non perigosos e non 

biodegradables, limitando a entrada de materia biodegradable a un máximo dun 10% 

segundo o descrito no proxecto. 

O funcionamento do vertedoiro non tardou en xerar preocupación entre a 

veciñanza que observara incendios no propio vertedoiro. Como consecuencia, a 

principios do 2014, o BNG, a través dos seus representantes neste Parlamento, 
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interesouse diante da Xunta de Galiza polo cumprimento das medidas ambientais 

impostas na resolución de autorización.  

Ademais, nas actas das inspeccións do ano 2017, feitas tras as denuncias dos 

veciños, reflíctese que neste vertedoiro de residuos industriais non perigosos, está 

entrando unha gran cantidade de residuos domésticos, cunha gran carga de humidade e 

carbono orgánico disolto, o que xerará unha maior cantidade de gases nun futuro, 

constituíndo unha fonte de problemas para a poboación que habita máis preto do 

vertedoiro. Estamos a falar de vivendas a menos de 400 metros do vertedoiro, e varias 

aldeas a menos de 1 quilómetro. 

Os inspectores tomaron 3 mostras, que superan os límites establecidos de 

carbono orgánico disolto (COD). E nas actas de inspección constátase a presenza de 

lodos e outros residuos no vaso do vertedoiro e que non poderían depositarse no mesmo. 

Unha consecuencia salientable derivada dos gases que emanan do vertedoiro e 

de Tecnosolos é o problema dos cheiros. Hai máis de 140 denuncias rexistradas dos 

veciños e veciñas das parroquias colindantes que se atopan nun radio de menos de 3 

quilómetros do vertedoiro. Este feito constatado, incluso por autoridades públicas como 

a Policía Autonómica entre outros, pon de manifesto a preocupación fundada polos 

posibles efectos prexudiciais dos gases xerados, ao tempo que xeran unha situación de 

inhabitabilidade insostible e inxusta para as persoas afectadas. 

A irregularidade máis grave observada é que non se están a facer os controis 

preceptivos e rigorosos do que entra no vertedoiro de Miramontes e a proba máis 

contundente é a presenza de residuos non autorizados. 

Esta afirmación despréndese das actas das inspeccións feitas o 7 e o 14 de 

novembro do pasado ano. Nelas apúntanse literalmente as seguintes conclusións: 
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-Non hai constancia de que se realicen Caracterizacións Básicas, nin Probas de 

Conformidade dos residuos de maior carga orgánica. 

-Non fan un control visual do contido dos residuos antes da descarga do camión 

no vertedoiro. 

-Tamén no lixiviado a cantidade de Carbono Orgánico Disolto (COD) é similar á 

dun vertedoiro de residuos domésticos. 

Non é este un vertedoiro de Residuos Sólidos Urbanos e sen embargo supera 

amplamente o 30% de materia orgánica biodegradable. 

Pero hai máis. Nas fotografías realizadas polos inspectores en novembro de 

2017, pódense ver residuos procedentes de amianto mesturados con residuos 

procedentes de rexeites de sólidos urbanos, sendo a porcentaxe destes superior ó 36%.  

Por tanto, neste vertedoiro, estanse mesturando de forma habitual residuos 

procedentes de rexeites de residuos sólidos urbanos con residuos perigosos coma o 

amianto, feito totalmente prohibido segundo a decisión do Consello Europeo de 19 de 

decembro de 2002 e de obrigado cumprimento tal como se establece na Orde do 20 de 

xullo de 2009 pola que se regula a xestión dos vertedoiros en Galicia. 

 

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

seguinte proposición non de lei para debate en comisión: 

“O Parlamento galego insta á Xunta a: 

-Paralizar inmediatamente a actividade no vertedoiro. 
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-Selar e habilitar medidas que garantan a seguridade do mesmo. 

-Poñer en marcha a restauración ambiental. 

-Establecer responsabilidades na xestión e tamén nos labores de control do seu 

funcionamento.” 

 

Santiago de Compostela, 27 de setembro de 2018 

 

Asdo.: Xosé Luis Rivas Cruz 

Luis Bará Torres 

Montserrat Prado Cores 

Noa Presas Bergantiños 

Olalla Rodil Fernández 

Deputadas e deputados do G.P. do BNG 

Ana Pontón Mondelo  

Portavoz do G.P. do BNG 

 

 

 

Asinado dixitalmente por: 

 

Xose Luis Rivas Cruz na data 27/09/2018 12:55:54 

 

María Montserrat Prado Cores na data 27/09/2018 12:56:00 
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Ana Pontón Mondelo na data 27/09/2018 12:56:01 

 

Olalla Rodil Fernández na data 27/09/2018 12:56:03 

 

Noa Presas Bergantiños na data 27/09/2018 12:56:04 

 

Xosé Luis Bará Torres na data 27/09/2018 12:56:06 
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Á Mesa do Parlamento 

 

 

O Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, por iniciativa das súas 

deputadas e do seu deputado María Luisa Pierres López, María Dolores Toja 

Suárez, Patricia Vilán Lorenzo, Juan Manuel Díaz Villoslada e Matilde 

Begoña Rodríguez Rumbo,  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 1.ª, Institucional, de 

Administración Xeral, Xustiza e Interior. 
 

Exposición de motivos 

 

O propio  Decreto 96/2014, do 3 de xullo, polo que se regulan os puntos de 

encontro familiar en Galicia, no seu preámbulo menciona o seguinte: 

 

“A Lei 3/2011, do 30 de xuño, de apoio á familia e á convivencia de Galicia, que 

consagra os principios reitores de actuación que deben promover os poderes 

públicos galegos no ámbito da protección á familia, á infancia e á adolescencia, 

establece no artigo 36 que a Xunta de Galicia potenciará e desenvolverá unha 

rede de recursos axeitados para garantir a efectividade dos procesos de apoio 

familiar e mediación para que estes poidan chegar aos sectores de poboación máis 

amplos posible, tanto a través das novas tecnoloxías como na modalidade de 

atención presencial.  

 

En concreto, a través dos departamentos da Administración autonómica 

competentes en materia de familia e xustiza, constituirá servizos de apoio e 

atención ás familias a través das tecnoloxías da información e a comunicación e 

promoverá, reforzará e ampliará os servizos de orientación familiar, de mediación 

e os puntos de encontro familiar. “ 

 

O certo é que desde a súa posta en marcha, os Puntos de Encontro Familiar no 

territorio galego localízanse tan só nas sete principais cidades galegas. Foi a Lei 

11/2007, do 27 de xullo, galega para a prevención e o tratamento integral da 

violencia de xénero, a que garantiu a existencia destes puntos, como un servizo 

que facilita e preserva a relación entre as e os menores e as persoas das súas 

familias en situacións de crise, e que permite e garante a seguridade e o benestar 

das e dos menores e facilita o cumprimento do réxime de visitas.  
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Un servizo que se ten convertido xa en imprescindible para a convivencia e 

seguridade das e dos menores, e que debería ser de proximidade, cunha maior 

implantación en todas as comarcas. 

 

A miúdo, as rupturas de parellas que con carácter contencioso e o convenio 

regulador que contén o réxime de visitas determina a entrega dos menores en 

lugares distintos dos domicilios dos pais ou doutros parentes; é dicir, que se levan 

a cabo en Puntos de Encontro Familiar.  Puntos que tamén reciben e atenden 

casos de violencia de xénero no que existen menores ou con situacións familiares 

problemáticas, máis alá das rupturas de parellas. 

 

Existen localizacións no territorio de Galicia afastadas máis de 100 quilómetros 

do punto de encontro máis próximo, e para os que os usuarios e usuarias  precisan 

empregar incluso máis de hora e media para achegarse ó mesmo, e polos seus 

propios medios, o que dista moito do concepto de servicio de proximidade e 

accesibilidade que debería garantirse. 

 

Son ademais diversas as problemáticas que se teñen detectado nos Puntos de 

Encontro Familiar, especialmente no tempo de acceso a algúns deles, como o de 

Pontevedra, onde se ten manifestado en diversos medios as listas de agarda que 

evidencian a insuficiencia do servicio, e a pertinencia de non só ampliar os 

medios do mesmo, senón a seren complementados coa creación de novos Puntos 

de Encontro noutras áreas xeográficas próximas. 

 

Apelando a ese espírito da Lei 3/2011, do 30 de xuño, de apoio á familia e á 

convivencia de Galicia, de potenciar e desenvolver esa rede de recursos axeitados 

para garantir a efectividade dos procesos de apoio familiar e mediación para que 

estes poidan chegar aos sectores de poboación máis amplos posible, 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: 

 

1. Valorar a implantación de novos Puntos de Encontro Familiar en todo o 

territorio galego creando polo menos un en cada comarca. 

 

2. Estudiar a posibilidade de poñer en marcha a fórmula de Puntos de 

Encontro Itinerantes nas zonas máis illadas da xeografía galega e alí onde a 

densidade de poboación non permita o mantemento dun punto de encontro 

de carácter estable. 
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3. Realizar un informe sobre as condicións de seguridade actuais en cada un 

dos sete puntos de encontro existentes, co fin de mellorar o protocolo e 

condicións de acceso ás edificacións ou locais por parte das usuarias e 

usuarios, e con especial atención as condicións recomendadas en casos de 

violencia de xénero.   

 

 

Pazo do Parlamento, 27 de setembro de 2018 

 

Asdo.: María Luisa Pierres López 

   María Dolores Toja Suárez 

   Noela Blanco Rodríguez 

   Patricia Vilán Lorenzo 

   Juan Manuel Díaz Villoslada 

   Matilde Begoña Rodríguez Rumbo 

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 27/09/2018 16:16:11 

 
María Dolores Toja Suárez na data 27/09/2018 16:16:17 

 
Noela Blanco Rodríguez na data 27/09/2018 16:16:22 

 
Patricia Vilán Lorenzo na data 27/09/2018 16:16:28 

 
Juan Manuel Díaz Villoslada na data 27/09/2018 16:16:33 

 
Matilde Begoña Rodríguez Rumbo na data 27/09/2018 16:16:38 

 
Xoaquín María Fernández Leiceaga na data 27/09/2018 16:16:40 
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   Á MESA DO PARLAMENTO 

 

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

María Miranda Pena 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 1.ª. 

 

Exposición de motivos 

 

A folga feminista do pasado 8 de marzo foi unha xornada histórica que puxo de 

manifesto a necesidade de virar cara políticas e prácticas respectuosas coa 

igualdade. O paro foi un éxito dende a mesma medianoite, malia o intento por 

parte das institucións públicas de boicotear as mobilizacións.  

 

Recentemente, o Tribunal Superior de Xustiza de Galicia condenou á TVG por 

vulnerar o dereito á folga. Durante a xornada, a corporación chamou a 

traballadores para substituír ás mulleres que estaban exercendo o seu dereito a 

participar na protesta. Iso permitiulle, entre outras cousas, substituír á 

presentadora do informativo Galicia noticias por un home. O obxectivo era 

diminuír o efecto da folga obrigando aos traballadores a facer as labores das súas 

compañeiras.  

 

Segundo o TSXG, “nin o empresario pode impoñer aos traballadores non 

folguistas á realización de tarefas que corresponden a quen secundaron a 

convocatoria”, “nin os traballadores que deciden libremente non secundala, 

poden substituír o traballos dos seus compañeiros”, máis alá dos servizos 

mínimos. “A prohibición da substitución interna dos traballadores é consecuente 

coa necesidade de garantir a efectividade do dereito fundamental”.  
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Agora, o TSXG vén de condenar á Xunta por vulnerar o dereito á folga o 8 de 

marzo cun decreto de servizos mínimos “malicioso” que lle produce un “rotundo 

rexeitamento”. O decreto frustrou o dereito á folga de, polo menos, tres 

departamentos da Administración autonómica –da Presidencia da Xunta, do 

centro de emerxencias do 112 e do Parque das Illas Atlánticas– e da CRTVG. 

 

O TSXG concluíu que a Xunta abusou “da súa posición como autoridade 

gobernativa” ao publicar o decreto o día antes da folga, restrinxindo, desta 

maneira, o prazo de impugnación dunha maneira inxustificada. O Tribunal 

mantén que “tal premura impediu un exame en profundidade de tódolos servizos 

afectados”, e non foi consistente nin coa “eficacia” nin coa “boa fe”.  

 

Con isto sobre a mesa, o Tribunal anulou o decreto de servizos mínimos nos tres 

departamentos máis na CRTVG e puxo á Xunta o pagamento das costas xudiciais 

do proceso sen fixar un límite cuantitativo.  

 

Por todo o dito, o Grupo Parlamentar de En Marea Presenta a seguinte 

Proposición non de lei: 

 

 O Parlamento galego insta a Xunta de Galicia a solicitar á CRTVG que emita 

unha desculpa pública por vulnerar o dereito á folga das súas traballadoras, tal e 

como probou o Tribunal Superior de Xustiza de Galicia.  

 

Santiago de Compostela, 27 de setembro de 2018. 

 

  Asdo.: Flora María Miranda Pena 

   Ánxeles Cuña Bóveda 

  Deputadas do G.P. de En Marea. 

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

 

 

 

 

 

Asinado dixitalmente por: 

 

Flora María Miranda Pena na data 27/09/2018 16:54:39 

 

María de los Ángeles Cuña Bóveda na data 27/09/2018 16:54:47 

 

Luis Villares Naveira na data 27/09/2018 16:55:55 
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Á MESA DO PARLAMENTO 

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

Torregrosa Sañudo, Carmen Santos Queiruga, Flora Miranda Pena  e Paula 

Quinteiro Araujo, ao abeiro do 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 2019 comezará para o conxunto da frota europea, e polo tanto tamén para a 

galega, a obriga de desembarco da totalidade das capturas, esta normativa suporá 

unha modificación moi importante nos usos e maneiras da nosa frota e, sobre 

todo, unha nova problemática engadida á difícil supervivencia económica das 

nosas embarcacións.  

Esta normativa, que compartimos no fondo e obxectivos que persegue de 

preservar o stock das especies ameazadas, en todo caso está sendo desenvolvida 

de forma que o interese de preservación quede a un lado para no fondo asistir ás 

demandas da piscicultura industrial, xa que logo a obriga de desembarco das 

especies e a súa prohibición, ao tempo, de venda para consumo humano, 

evidencia intención de acadar materia prima para as fariñas de pescado que 

serven de alimentación a piscicultura industrial.  

Un recente estudo da Universidade de Santiago confirma o enorme impacto 

económico que suporá para a nosa frota, derivado en parte da non diversificación 

da norma en función do tipo de frota e aparello, este estudo conclúe que a perda 

económica para a nosa frota de baixura nas especies obxectivo (xarda, merluza, 

raia, ...) ascendería a máis de 60 millóns de euros anuais e podería afectar a máis 

de 11.000 traballadores do conxunto mar industria, polo tanto compre unha 

acción seria, organizada e sistemática para evitar na medida do posible estes 

prexuízos.  
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En base ao anterior, En Marea presenta a seguinte Proposición non de lei para 

o seu debate en Comisión: 

O Parlamento insta a Xunta de Galicia a elaborar, en cooperación co sector e as 

Universidades galegas, un plan integral de apoio ao sector do mar afectado por 

esta norma, que permita abordar o impacto económico que a obriga de 

desembarco vai ter para a frota artesanal galega. Este plan debe contemplar, entre 

outros, dende os estudos para aplicar melloras técnicas nas embarcacións que 

permitan reducir os descartes, así como a financiación dos estudos científicos que 

permitan minimizar o impacto da norma logo da súa presentación ás autoridades 

europeas, ata os mecanismos de compensación económica ante as situacións de 

peche que se poidan provocar pola aplicación da norma.  

  

 Santiago de Compostela, 27 de setembro de 2018. 

 

   Asdo.: Julia Torregrosa Sañudo 

    Flora Maria Miranda Pena 

    Paula Quinteiro Araujo 

    Carmen Santos Queiruga 

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

     

 

 

Asinado dixitalmente por: 

 

Julia Torregrosa Sañudo na data 27/09/2018 17:21:21 
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Á Mesa do Parlamento 

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

iniciativa das deputadas e deputados Montserrat Prado Cores, Luis Bará 

Torres, Ana Pontón Mondelo, Xosé Luis Rivas Cruz, Olalla Rodil Fernández 

e Noa Presas Bergantiños, ao abeiro do disposto no Regulamento da Cámara, 

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

relativa á proposta de resolución a prol do levantamento do bloqueo económico, 

comercial e financeiro a Cuba. 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Hai dous anos, o pleno da Asemblea Xeral das Nacións Unidas, aprobou 

unha resolución que pedía o levantamento do bloqueo económico, comercial e 

financeiro a Cuba, imposto unilateralmente polos Estados Unidos. Dita 

resolución tivo o apoio da totalidade dos países do mundo, agás dous que se 

abstiveron. 

Naquel intre, o entón Presidente de USA, Barack Obama, declarouse 

contario ao bloqueo e a prol do entendemento con Cuba. A pesar diso, o bloqueo 

-que causa a perda de vidas humanas- non só mantense, senón que se endureceu 

desde a chegada da nova Administración de Estados Unidos. 
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Dada esta situación, o Grupo Parlamentar do BNG presenta a seguinte 

proposición non de lei para debate en comisión: 

“O Parlamento de Galiza acorda como resolución reclamar o 

levantamento do inhumano bloqueo a Cuba, de acordo co dereito internacional e 

as reiteradas resolucións aprobadas pola Asemblea Xeral da ONU desde hai máis 

de 25 anos.” 

 

Santiago de Compostela, 27 de setembro de 2018 

 

Asdo.: Montserrat Prado Cores 

Luis Bará Torres 

Noa Presas Bergantiños 

Olalla Rodil Fernández 

Xosé Luis Rivas Cruz 

Deputadas e deputados do G.P. do BNG 

Ana Pontón Mondelo  

Portavoz do G.P. do BNG 

 

 

 

Asinado dixitalmente por: 
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Á Mesa do Parlamento 

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

das deputadas e deputados Ana Pontón Mondelo, Luis Bará Torres, Montserrat 

Prado Cores, Xosé Luis Rivas Cruz, Olalla Rodil Fernández e Noa Presas 

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

Proposición non de lei para o seu debate en Comisión. 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

O pasado 11 de xullo o Pleno do Parlamento de Galiza aprobou por unanimidade 

unha proposición non de lei co seguinte texto: 

“O Parlamento de Galicia, recoñecendo o importante traballo realizado desde hai 

anos por historiadores e historiadoras, asociacións da memoria histórica, a Xunta pro 

devolución do Pazo de Meirás, e institucións coma a Deputación da Coruña e o Concello de 

Sada, entre outros, insta a Xunta de Galicia: 

1. A que remita urxentemente o Informe da comisión de expertos nomeada pola 

Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria, en cumprimento da 

resolución do Parlamento de Galicia, sobre as posibilidades de incorporar ao patrimonio 

público a propiedade das Torres de Meirás, con todos os seus anexos documentais, á 

Administración xeral do Estado coa petición de que se realicen as accións legais a que fai 

referencia o informe na súa conclusión final co obxecto de reintegrar as torres ou pazo de 

Meirás ao ámbito dos bens de dominio público da Administración xeral do Estado. 

2. A incorporarse, en canto sexa exercitada esa acción legal, ao proceso civil como 

coadxuvante adhesiva. 
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3. O Parlamento de Galicia declara a súa vontade de que a recuperación do pazo de 

Meirás para o patrimonio público non implique un novo custo para o pobo de Galicia.” 

A esta data non consta que se teña activado por parte do Goberno do Estado 

ningunha actuación legal para recuperar o Pazo de Meirás. Pola contra, a familia Franco ten 

dado pasos coa intención de boicotear esta posibilidade e evitar que se acade a devolución 

deste patrimonio. 

 

Ante a urxencia de que se impulsen canto antes as accións legais para incorporar ao 

patrimonio público a propiedade das Torres de Meirás, propoñemos a seguinte Proposición 

non de lei para debate en comisión: 

“O Parlamento de Galiza acorda como resolución reprobar as argucias da familia 

Franco para intentar boicotear o proceso de devolución do Pazo de Meirás, e insta ao 

Goberno do Estado a que active con urxencia a demanda legal consonte o indicado na 

conclusión final do Informe da comisión de expertos, de acordo coa vontade unánime 

expresada o pasado 11 de xullo no Pleno do Parlamento de Galiza.” 

 

Santiago de Compostela, 25 de setembro de 2018 

 

Asdo.: Luis Bará Torres 

Montserrat Prado Cores 

Noa Presas Bergantiños 

Olalla Rodil Fernández 

Xosé Luis Rivas Cruz 
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Deputadas e deputados do G.P. do BNG 

Ana Pontón Mondelo  

Portavoz do G.P. do BNG 
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Xose Luis Rivas Cruz na data 25/09/2018 13:51:47 
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Noa Presas Bergantiños na data 25/09/2018 13:51:50 

 

Xosé Luis Bará Torres na data 25/09/2018 13:51:52 

 

122359



 
 

 

 

   Á MESA DA COMISIÓN 2.ª. 

 

O Grupo Parlamentar de En Marea por iniciativa dos seus deputados Marcos Cal 

Ogando e Antón Sánchez García, solicitan a RETIRADA da Proposición non de 

lei, doc. núm. 35409, sobre o establecemento pola Xunta de Galicia dun servizo 

público de tren de proximidades entre A Coruña e Ferrol, así como a 

recuperación dese traxecto do seu abandono, incluída na orde do día da sesión 

que esta Comisión vai celebrar o 27 de setembro de 2018. (10/PNC-002851) 

 Santiago de Compostela, 25 de setembro de 2018. 

 

   Asdo.: Marcos Cal Ogando 

    Antón Sanchez García 

   Deputado e voceiro s. do G.P. de En Marea. 
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PEREZ SUEIRAS, RUBEN (FIRMA) na data 03/09/2018 11:18:52
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Á Mesa do Parlamento  
 
 
O Grupo Parlamentario Popular de Galicia, a través do seu Portavoz, comunícalle os 
cambios efectuados nas seguintes comisión parlamentarias:  
 
 
 
Comisión 7ª: Agricultura, Alimentación, Gandaría e Montes 
 
Baixa: González Vázquez, José 
 
Alta: Moreira Ferro, Jacobo 
 
 
 
Comisión Permanente non Lexislativa para as Relacións co Consello de Contas 
 
Baixa: González Vázquez, José 
 
Alta: Blanco Paradelo, Moisés 
 
 
 
 
 
Santiago de Compostela, 01 de outubro de 2018 
 
 
Asinado dixitalmente por: 
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