
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REUNIÓN DA COMISIÓN 2.ª,

ORDENACIÓN TERRITORIAL, OBRAS

PÚBLICAS, MEDIO AMBIENTE E

SERVIZOS
 

Día: 05.03.2015        Hora: 10:30



 
 

 

 
A Comisión 2.ª, Ordenación Territorial, Obras Públicas, Medio Ambiente e Servizos, da 
que vostede forma parte, reunirase o próximo día 5 de marzo de 2015, ás 10:30 horas, 
no pazo do Parlamento. 
 
A orde do día é a seguinte : 
 
 

Punto único. Proposicións non de lei en Comisión 
  
1 29254 (09/PNC-002422) 
 Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego 
 Pombo Rodríguez, Cosme Eladio e 3 máis 
 Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego para a 

paralización dos procesos de execución hipotecaria en curso, a procura 
polas entidades financeiras de solucións negociadas e compartidas e a 
devolución ás familias das cantidades indebidamente cobradas, así como a 
aplicación dunha quitación no importe das hipotecas 

 Publicación da iniciativa, BOPG n.º 365, do 30.10.2014 
  
2 30765 (09/PNC-002560) 
 Grupo Parlamentario da Alternativa Galega de Esquerda 
 Sánchez García, Antón 
 Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego en relación 

coa Resolución da Secretaría Xeral de Ordenación do Territorio e 
Urbanismo, do 7 de agosto de 2013, de compatibilidade do sector R-3-
monte Piñeiro, no concello de Miño, co Plan de ordenación do litoral, así 
como a tramitación da modificación puntual nº 3 do Plan xeral de 
ordenación municipal de Miño 

 Publicación da iniciativa, BOPG n.º 389, do 11.12.2014 
  
3 32006 (09/PNC-002668) 
 Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia 
 Vilán Lorenzo, Patricia e 4 máis 
 Sobre a execución pola Xunta de Galicia, antes do remate do ano 2015, do 

saneamento integral da ría de Arousa 
 Publicación da iniciativa, BOPG n.º 404, do 22.01.2015 
  
4 32387 (09/PNC-002708) 
 Grupo Parlamentario da Alternativa Galega de Esquerda 
 Sánchez García, Antón 



 
 

 

 Sobre a actuación que debe levar a cabo o Goberno galego en relación coas 
posibles irregularidades na adxudicación dun contrato por un cargo público 
de Sogama 

 Publicación da iniciativa, BOPG n.º 411, do 06.02.2015 
  
5 32856 (09/PNC-002776) 
 Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego 
 Pombo Rodríguez, Cosme Eladio e 2 máis 
 Sobre o impulso pola Xunta de Galicia das modificacións lexislativas 

precisas co fin de facilitar a realización das obras necesarias para garantir a 
accesibilidade nos edificios de vivendas e, en particular, a instalación de 
ascensores 

 Publicación da iniciativa, BOPG n.º 413, do 10.02.2015 
  
6 33437 (09/PNC-002813) 
 Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia 
 Sánchez Bugallo, José Antonio e 2 máis 
 Sobre a actuación que debe levar a cabo o Goberno galego en relación cos 

problemas que están a ocasionar as augas pluviais na autovía Santiago-
Brión ao seu paso polo concello de Ames e, especificamente, no paso 
elevado que une as parroquias de Cobas e Ameixenda con Bertamiráns 

 Publicación da iniciativa, BOPG n.º 419, do 19.02.2015 
 
Os grupos parlamentarios poderán presentar emendas ás proposicións non de lei ata seis 
horas antes do inicio da sesión, o abeiro do disposto no artigo 161.2 do Regulamento. 
 
O que lle comunico para o seu coñecemento e a súa convocatoria á devandita reunión. 
 
Santiago de Compostela, 25 de febreiro de 2015 
 
 

 
José Santiago Freire Abeijón 

Presidente da Comisión 
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1.1 29254(09/PNC-002422)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego

Pombo Rodríguez, Cosme Eladio e 3 máis

Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego

para a paralización dos procesos de execución hipotecaria en

curso, a procura polas entidades financeiras de solucións

negociadas e compartidas e a devolución ás familias das

cantidades indebidamente cobradas, así como a aplicación

dunha quitación no importe das hipotecas

Publicación da iniciativa, 365, 30.10.2014



       

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

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.es 

15702 Santiago de Compostela 

Galiza 

 

 

 

Á Mesa do Parlamento 

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

dos deputados Cosme Pombo Rodríguez e Francisco Xesús Jorquera Caselas e das 

deputadas María do Carme Adán Villamarín e Ana Belén Pontón Mondelo, ao 

abeiro do disposto no Regulamento da Cámara, formula a seguinte Proposición non de 

lei para o seu debate en Comisión, relativa á necesidade dun compromiso activo para 

evitar os desafiuzamentos e para asegurar a efectividade do dereito de todos/as os/as 

cidadáns/ás a unha vivenda digna. 

 

A crise económica e as súas dramáticas consecuencias sociais está provocando 

que moitos cidadáns no noso país non poidan ver garantido na práctica o dereito a unha 

vivenda digna. 

Desde o comezo da crise económica miles de cidadáns que accederon a unha 

vivenda a través de préstamos hipotecarios, están atravesando unha delicada situación 

que lles impide facer fronte ao vencemento dos créditos, véndose abocados a perder a 

súa vivenda. 

Para facer fronte a este grave problema social é imprescindíbel que a Xunta de 

Galiza teña un compromiso activo para evitar os desafiuzamentos e para asegurar a 

efectividade do dereito de todos/as os/as cidadáns/ás a unha vivenda digna.  

Lamentabelmente, a situación de debilidade e desamparo das persoas afectadas 

polas ameazas de execución hipotecaria, contrasta coas inmensas cantidades de diñeiro 

público concedido ás entidades financeiros, coa finalidade de contribuír ao seu 

saneamento e para que estas sigan cumprindo a súa función na economía.  
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Ao mesmo tempo que a cidadanía é sacrificada en aras de sanear ás entidades 

financeiras estamos vendo como estas mesmas entidades (mesmo incumprindo a 

Directiva europea sobre o particular) están actuando de forma despiadada coas persoas 

que como consecuencia dos cambios na súa situación persoal e laboral non poden facer 

fronte ao pago das súas hipotecas. 

Boa mostra do dito é a carta recibida no Grupo Parlamentar do BNG no que 

unha familia nos conta: 

Que o 16 de outubro recibiu do xulgado de Ponteareas a execución hipotecaria 

da súa vivenda; que lle dan 30 días para pagar a débeda que teñen coa entidade 

bancaria ou quedarán sen casa. 

Que a súa situación ( muller e marido) é como a de moitos cidadáns: 

Ficaron sen traballo no 2012, neste intre non poden facer fronte á hipoteca por 

atopárense no paro mais, no caso de que a entidade financeira (“Abanca”) devolvese o 

cobrado de máis en concepto de cláusulas solo (por “ Cláusulas Solo” pagaron sobre 

400 Euros mensuais durante 4 anos), poderían pagar a débeda de 18.000 €. 

Manifestan atoparse desesperados por non poder pagar e porque o seu banco 

négase a negociar con eles, se non pagan a débeda que lle reclaman. 

Maniféstanse decepcionados de ver como se rescatan aos Bancos con fondos 

públicos e pregúntanse:  

Por qué non hai quen obrigue á “Abanca” a devolver ás familias o diñeiro 

cobrado de máis, en todos estes anos que incumpriron a Directiva Europea sobre os 

Créditos hipotecario.? 

Por qué non hai quen rescate ás familias? 
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... carta que poderían ter escrito miles de persoas que perderon, ou están a piques 

de perder, a súa vivenda sen que por parte das entidades financeiras se buscase ningún 

tipo de alternativa para evitar que moitas destas persoas ficasen literalmente na rúa. 

Para o Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego resulta inasumíbel 

que ao tempo que se están empregando os cartos públicos, para sanear ás entidades 

financeiras, segue habendo centos de familias galegas (en situación de debilidade 

extrema) que son ameazadas por esas entidades financeira cunha execución hipotecaria 

inxusta e ilegal que supoñerá a perda do dereito a unha vivenda digna para as mesmas.  

O Grupo Parlamentar do BNG entende que a Xunta de Galiza debera ser a 

primeira interesada en parar a tremenda inxustiza que supón os miles de 

desafiuzamentos executados ou que se pretenden executar (moitos deles incumprindo a 

legalidade).  

 

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

proposición non de lei para o seu tratamento en comisión: 

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

1º.- Solicitar do Goberno do Estado a paralización de todos os procedementos de 

execución hipotecaria en curso? 

2º.- Reclamar das entidades financeiras a procura de solucións negociadas e 

compartidas coas familias que teñen problemas para afrontar a hipoteca? 

3º.- Reclamar das entidades financeiras que operan na Galiza, a devolución do 

cobrado ilexitimamente, en concepto de cláusulas solo abusivas, ás familias 

hipotecadas? 
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4º.-Reclamar das entidades financeiras unha quita no importe das hipotecas, que 

teña en conta a responsabilidade das entidades financeiras na sobrevaloración das 

vivendas no período da burbulla inmobiliaria, e as axudas públicas que recibiron para 

sanealas para buscar solucións negociadas e compartir os problemas das hipotecas  

abusivas entre as dúas partes afectadas?” 

 

Santiago de Compostela, 20 de outubro de 2014 

 

Asdo.: Cosme Pombo Rodríguez  

Ana Belén Pontón Mondelo 

María do Carme Adán Villamarín 

Deputado e deputadas do G.P. do BNG 

Francisco Xesús Jorquera Caselas 

Portavoz do G.P. do BNG 

 

 

 

Asinado dixitalmente por: 

 

Cosme Eladio Pombo Rodríguez na data 20/10/2014 13:02:57 

 

María do Carme Adán Villamarín na data 20/10/2014 13:03:03 

 

Ana Belén Pontón Mondelo na data 20/10/2014 13:03:09 

 

Francisco Xesús Jorquera Caselas na data 20/10/2014 13:03:14 
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1.2 30765(09/PNC-002560)

Grupo Parlamentario da Alternativa Galega de Esquerda

Sánchez García, Antón

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

relación coa Resolución da Secretaría Xeral de Ordenación do

Territorio e Urbanismo, do 7 de agosto de 2013, de

compatibilidade do sector R-3-monte Piñeiro, no concello de

Miño, co Plan de ordenación do litoral, así como a

tramitación da modificación puntual nº 3 do Plan xeral de

ordenación municipal de Miño

Publicación da iniciativa, 389, 11.12.2014



 

 

 

 

Á MESA DO PARLAMENTO 

 

O Grupo Parlamentario da Alternativa Galega de esquerda (EU-ANOVA), a iniciativa  

do seu deputado  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 Comisión, en relación co desenvolvemento do sector R-3 (Monte Piñeiro) e 

outras actuacións urbanísticas no Concello de Miño : 

 

                                       EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 

 

1.- Desde finais da semana pasada está en tramitación ambiental o documento de inicio 

da modificación puntual nº 3 do concello de Miño, relativa, entre outras ao sector de solo 

urbanizable Monte Piñeiro.  

 

A modificación do PXOM ten por obxecto “adaptar” o sector R-3 (Monte Piñeiro) ao POL 

(Plan de Ordenación do Litoral) e o que se pretende é executar unha urbanización 

residencial que suporía un enorme impacto medio-ambiental no monte Piñeiro e, por 

extensión, sobre a marisma e praia de Miño. Dita execución non só afectaría ao sector 

delimitado R-3 senón que tamén modificaría a ordenación prevista para o polígono APOD-

9, tamén na zona de influencia de costas e no entorno inmediato da beira do mar.  

 

De acordo con dita modificación mantense a disparatada edificabilidade (0,60 m2/m2) e 

densidade (60 viv/ha), moi superiores á media do PXOM de Miño (0,23 e 12,3, 

respectivamente), co cal violase manifestamente o art. 30.1.b) da Lei de costas (ao 

superar o sector de Monte Piñeiro, situado dentro da zona dos 500 metros desde a beira 

do mar, a media do solo urbanizable do conxunto do PXOM). 

 

Ademais de resituar o auditorio (do APOD-9  ao R-3) modifícase a ordenación do APOD-9 

para implantar unha gran superficie comercial. Do mesmo xeito, recualifícase a parcela do 

camping de Miño, de equipamento privado a uso residencial (mazá intensiva en bloques). 

 

 

 



 

 

 

2.- No documento de inicio da modificación do planeamento consta que, previa petición do 

concello de Miño, a Secretaría Xeral de Ordenación do Territorio e Urbanismo, en data de  

7 de agosto de 2013, emitiu unha resolución de compatibilidade do sector R-3 ao POL, 

establecendo unha compatibilidade en grado 2, de conformidade co previsto no art. 101.3 

do POL, e fixando ademais a Secretaría Xeral os criterios de adaptación do sector ao 

POL.  

 

Tal grado de compatibilidade, o 2, posibilita o desenvolvemento do sector R-3 axustándoo 

ás determinacións do POL e con suxeción aos criterios sinalados pola Secretaría Xeral.  

 

3.- A totalidade do R-3 está incluido dentro da zona de influencia do art. 30 da Lei 

22/1988, de Costas, na medida en que todo o sector está dentro da franxa dos 500 

metros desde o límite interior da ribeira do mar. 

 

O sector localízase nunha zona ambientalmente sensible e de interese, delimitada polas 

praias da Ribeira (ao suroeste) e Grande (ao noroeste; praia periurbana) e polas 

marismas de Baxoi (ao nordés; espazo de interese xeomorfolóxico no POL).  

 

No PXOM aprobado definitivamente polo Pleno da Corporación o 08/08/2002, modifícase 

a clasificación do sector, pasando de SRAU (solo rústico apto para urbanizar, en 

concordancia coa que  tiña – SAU-  nas Normas Subsidiarias de 1994) do documento de 

aprobación inicial a Solo Urbanizable na aprobación definitiva, duplicando a edificabilidade 

(de 0,30 m2/m2 a 0,30 m2/m2) e triplicando a densidade (de 20 viv/ha a 60 viv/ha). Un 

pelotazo inxustificable e inxustificado e omitindo o manifesto incumprimento do art. 30.1.b) 

da Lei de costas, xa que tanto a edificabilidade como a densidade superan con moito a 

media do solo urbanizable do PXOM de Miño. En efecto, a edificabilidade media do solo 

urbanizable no PXOM de Miño é de 0,2317 m2/m2  , mentras que o R-3 tén unha 

edificabilidade de 0,60 m2/m2 (un 159 % máis). 

 

A densidade media do solo urbanizable no PXOM de Miño é de 12,306 viv/Ha, mentres 

que o R-3 conta cunha densidade de 60 viv/Ha (case cinco veces máis !!!). Ao que cabe 

engadir que o sector R-3 de Monte Piñeiro, incluido na súa totalidade na zona de 

influencia dos 500 metros da lei de costas, é o de maior edificabilidade e densidade de 

todos os sectores de solo urbanizable delimitados no PXOM, o único de todos os sectores 



 

 

con tipoloxía básica e uso característico de vivenda colectiva e o sector con maior altura e 

número de plantas das edificacións (de ata B+3+BC no documento en trámite).  

 

4.- O desenvolvemento do sector R-3, así como outros cambios de ordenación do PXOM 

contidos no documento en trámite non só suponen unha vulneración da normativa legal 

(lei de costas, á que, por certo, nin referencia se fai no documento) senón do propio Plan 

de Ordenación do Litoral, ao pretender executar unha urbanización de elevada 

edificabilidade, densidade e alturas das edificacións contraria aos criterios de 

desenvolvemento dos espazos costeiros definidos no propio POL e todo elo en terreos 

que pola súa localización e valores ambientais e paisaxísticos son merecentes de 

protección, evitando a súa desnaturalización e  transformación urbanística.  

 

O modelo de crecemento urbano de Miño (amparado polos gobernos do PP, tanto no 

concello como na Xunta) é paradigma da súa insostibilidade territorial, económica e 

ambiental. O acontecido cunha semi-abandonada urbanización de Martinsa-Fadesa en 

Perbes-Vilanova (aínda pendente de execución as sentenzas a ela asociadas) debería 

server de exemplo para non repetir os erros do pasado. 

 

5.- Procede en consecuencia revisar e deixar sen efecto a Resolución da Secretaría Xeral 

de Ordenación do Territorio e Urbanismo, de data de  7 de agosto de 2013, resolvendo 

declarar incompatibel co POL o sector R-3 de Monte-Piñeiro, tanto por vulneración do art. 

30.1.b) da Lei de Costas como das propias determinacións do POL.  

  

Por todo elo o Grupo Parlamentario da Alternativa Galega de Esquerda presenta a 

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

 

O Parlamento galego insta á Xunta de Galicia a que: 

 

1.- Revise e deixe sen efecto a Resolución da Secretaría Xeral de Ordenación do 

Territorio e Urbanismo, de data de  7 de agosto de 2013, de compatibilidade do sector R-

3-Monte Piñeiro de Miño co Plan de Ordenación do Litoral (POL).  

 

 

 

 



 

 

 

2.- Rexeite, no momento procedimental oportuno, a Modificación Puntual nº 3 do PXOM 

de Miño.  

 

Santiago de Compostela, 1 de decembro de 2014. 

 

 

Asdo.: Antón Sánchez García 

Deputado e Portavoz S. do G.P. da AGE. 

 

 

 

 

Asinado dixitalmente por: 

 

Anton Sánchez García na data 01/12/2014 10:34:55 
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1.3 32006(09/PNC-002668)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Vilán Lorenzo, Patricia e 4 máis

Sobre a execución pola Xunta de Galicia, antes do remate do

ano 2015, do saneamento integral da ría de Arousa

Publicación da iniciativa, 404, 22.01.2015



Partido dos 
Socialistas 
de Galicia 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

Grupo Parlamentario 

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

Á Mesa do Parlamento 

 

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

deputada e dos seus deputados Patricia Vilán Lorenzo, Pablo García 

García, Manuel Vázquez Fernández, Raúl Fernández Fernández e 

José Antonio Sánchez Bugallo, a través do seu portavoz, e ao abeiro do 

disposto no artigo 160 do Regulamento da Cámara, presenta ante esa Mesa 

a seguinte proposición non de lei para o seu debate en Comisión 2.ª, 

Ordenación Territorial, Obras Públicas, Medio Ambiente e Servizos. 
 

Exposición de motivos 
 

No ano 2009, todas as depuradoras planificadas en Galicia estaban 

licitadas, agás dúas, a de Poio - Sanxenxo (Pontevedra) e a de Ribeira (A 

Coruña). O PP criticaba en 2009 que, desgraciadamente, Galicia estaba 

perdendo as oportunidades de avanzar, sen posibilidade de recibir as 

subvencións da UE e coa imposición de sancións. Efectivamente, hoxe 

existe ese problema. 

 

Así, en abril de 2011 e en outubro de 2013, o Tribunal de Xustiza da UE 

sancionaba a España polos seus incumprimentos en Galicia.  

 

Cando en febreiro de 2013 varios eurodeputados do Parlamento Europeo 

viñeron a Galicia para controlar a depuración e a contaminación das rías 

galegas, concluían que as zonas nas nosas rías que aínda son moi 

produtivas están en grave perigo se non se toman medidas. De feito, o 

informe preliminar fora moi duro, mais logo foi suavizado polo 

eurodeputado conservador. 

 

En Cambados e Carril, as zonas de extracción de berberecho e ameixa con 

maior incidencia económica nas Rías Baixas, a opinión das persoas do mar 

é que a produción ten caído en picado; ninguén sabe por que. O berberecho 

morre dende hai case 2 anos por un parasito foráneo que está a afectar 

tamén á ameixa. A marea roxa e a toxina teñen estrangulado 

economicamente como nunca nesta campaña aos produtores de mexillón. 

 

O Goberno é quen debe poñer os medios para analizar a situación, 

determinar os factores que inflúen na mesma e adoptar medidas correctoras 

inmediatas. Estamos á espera.  



Partido dos 
Socialistas 
de Galicia 
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Por todo o exposto anteriormente, 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 que comece e 

complete, antes de que remate o ano 2015, o saneamento integral da ría 

de Arousa, aportando inmediatas solucións para a depuración dos 

concellos que verten á mesma. 

 

Pazo do Parlamento, 15 de xaneiro de 2015 

 

Asdo.: Patricia Vilán Lorenzo 

   Pablo García García 

   Manuel Vázquez Fernández 

   Raúl Fernández Fernández 

   José Antonio Sánchez Bugallo 

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

 

Asdo.: José Luis Méndez Romeu 

Portavoz do G.P. dos Socialistas de Galicia 

 

 
Asinado dixitalmente por: 

 
Patricia Vilán Lorenzo na data 15/01/2015 12:00:19 

 
Pablo García García na data 15/01/2015 12:00:28 

 
Manuel Vázquez Fernández na data 15/01/2015 12:00:35 

 
Raúl Fernández Fernández na data 15/01/2015 12:00:41 

 
José Antonio Sánchez Bugallo na data 15/01/2015 12:00:47 

 
Jose Luis Méndez Romeu na data 15/01/2015 12:00:53 
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1.4 32387(09/PNC-002708)

Grupo Parlamentario da Alternativa Galega de Esquerda

Sánchez García, Antón

Sobre a actuación que debe levar a cabo o Goberno galego en

relación coas posibles irregularidades na adxudicación dun

contrato por un cargo público de Sogama

Publicación da iniciativa, 411, 06.02.2015



 

 

 

Á MESA DO PARLAMENTO  

 

O Grupo Parlamentar da Alternativa Galega de Esquerda, a iniciativa do seu deputado 

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 Comisión. 

 

 EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 

 

Primeiro.- Despois do desatino da suba do canon, motivada nunhas previsións 

económicas totalmente erradas, coñecemos que Luis Lamas é tesoreiro e como tal 

membro do padroado  da Fundación CETAL,  entidade que adxudicou un contrato a dedo 

(procedemento negociado sen publicidade)  a  un bufete de abogados chamado Lucus 

Lex S.L.P, unha sociedade profesional da cal o sr. Lamas é socio. 

 

O obxeto do contrato é  o asesoramento xurídico na orde administrativa, laboral, civil e 

mercantil e un prazo de execución de dous anos. Como “motivación” da adxudicación a 

dedo a seguinte : "La oferta aceptada es la presentada por Lucus Lex SLP, por adecuarse 

a las condiciones particulares y técnicas de ejecución establecidas y ser la oferta 

económicamente más ventajosa.” 

 

O contrato licítase por 15.000 €/ano (sen IVE) e a sociedade Lucus Lex S.L.P presenta a 

súa oferta por 14.850 € , é dicir,só cunha rebaixa de 150 €/ano.  

 

Segundo.- Consta Informe recente do Tribunal de Cuentas sobre as Fundacións estatais 

do 2012 no que consta o incumprimento grave da normativa contractual por parte da 

fundación CETAL (exercizo 2012), fundación na que Luis Lamas é tesoreiro e onde a 

Xunta de Galicia designa a parte do Padroado da Fundación. 

 

Terceiro.- O sr. Lamas  non pode nin debe permanecer  máis como presidente dunha 

empresa do sector público como Sogama.  

 

Nun contexto no que a corrupción é unha lacra para a democracia que compre erradicar, 

estes comportamentos non deben de tolerarse. 

 



 

 

 

A loita contra a corrupción debe de empezar pola exemplaridade dos cargos públicos. 

Neste caso a intervención nunha adxudicación a dedo dun contrato á súa propia empresa 

é calqueira cousa menos exemplar. Sobran os comportamentos de persoas que utilizan o 

público para beneficio persoal. 

 

Por todo esto o Grupo Parlamentar da Alternativa Galega de Esquerda presenta a 

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

 

O Parlamento galego insta á Xunta de Galicia a que cese dos seus cargos na sociedade 

pública SOGAMA, así como no padroado da fundación CETAL, ao señor Luis Lamas 

Novo. 

 

Santiago de Compostela, 21 de xaneiro de 2015. 

 

 

Asdo.: Antón Sánchez García 

Deputado e Portavoz S. do G.P. da AGE. 

 

 

 

Asinado dixitalmente por: 

 

Anton Sánchez García na data 21/01/2015 12:33:54 
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1.5 32856(09/PNC-002776)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego

Pombo Rodríguez, Cosme Eladio e 2 máis

Sobre o impulso pola Xunta de Galicia das modificacións

lexislativas precisas co fin de facilitar a realización das

obras necesarias para garantir a accesibilidade nos edificios

de vivendas e, en particular, a instalación de ascensores

Publicación da iniciativa, 413, 10.02.2015

Publicación da iniciativa, 414, 11.02.2015
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Á Mesa do Parlamento 

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

deputados e da deputada Cosme Eladio Pombo Rodríguez, Ana Belén Pontón Mondelo 

e Francisco Xesús Jorquera Caselas, ao abeiro do disposto no Regulamento da Cámara, 

presenta a seguinte Proposición non de lei para debate en Comisión, relativa á 

modificación da lexislación para facilitar a realización das obras necesarias para garantir a 

accesibilidade nos edificios de vivendas. 

 

Nas cidades e vilas galegas hai numerosos edificios de vivendas, de varios 

andares, carentes de ascensor. 

No caso concreto da cidade da Coruña, un modelo de urbanismo especulativo 

fixo que nas décadas dos 50 e 60 do século pasado se construísen barrios enteiros con 

edificios de cinco, ou incluso máis andares, carentes de ascensor. 

Os/as propietarios/as de vivendas que carecen de ascensor atópanse con enormes 

dificultades para instalalos, ao ter suspendido o Concello da Coruña a tramitación das 

solicitudes de expropiación que afecten aos locais situados nos baixos dos edificios. 

Segundo o Concello da Coruña, as razóns desta suspensión son as limitacións 

que establece a Lei estatal 8/2013, de 26 de xuño, de “rehabilitación, rexeneración e 

renovación urbanas”, pois non lexitima a expropiación para a instalación de elevadores 

en todos os casos, senón que o Concello podería expropiar se, primeiro, a instalación do 

elevador se encadra nunha actuación de rehabilitación e, segundo, que tal instalación 

estea prevista nun plan ou delimitación de ámbitos de rehabilitación e ordes de 

execución. 
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Así, o seu artigo 15 determina que os suxeitos lexitimados nunha actuación de 

rehabilitación edificatoria, de rexeneración e renovación urbanas, como as comunidades 

de propietarios, poderán "Ser beneficiarios de la expropiación de aquellas partes de 

pisos o locales de edificios, destinados predominantemente a uso de vivienda y 

constituidos en régimen de propiedad horizontal, que sean indispensables para instalar 

los servicios comunes que haya previsto la Administración en planes, delimitación de 

ámbitos y órdenes de ejecución, por resultar inviable, técnica o económicamente 

cualquier otra solución y siempre que quede garantizado el respeto de la superficie 

mínima y los estándares exigidos para locales, viviendas y espacios comunes de los 

edificios". 

Este mesmo texto do artigo 15 é recollido no artigo 31.3 g) do RD 233/2013 de 

5 de abril, polo que se regula o “Plan estatal de fomento del alquiler de viviendas, la 

rehabilitación edificatoria, y la regeneración y renovación urbanas, 2013-2016”. 

De acordo con esta interpretación, o Concello só podería expropiar para pór 

elevadores se a súa instalación se encadra nunha actuación de rehabilitación e que dita 

instalación estea prevista en plans ou delimitación de ámbitos de rehabilitación e ordes 

de execución. 

O Concello da Coruña apunta como solución a modificación da Lei de vivenda 

de Galiza, para facilitar a instalación de ascensores permitindo a expropiación de solo. 

Segundo o concelleiro de urbanismo da Coruña, o Concello xa solicitou á Xunta de 

Galiza este cambio legal. 

Cómpre lembrar que os locais situados nos baixos destes edificios están na 

maioría dos casos desocupados e entre os/as moradores/as das vivendas carentes de 

ascensor hai moitas persoas de avanzada idade e/ou con problemas de mobilidade. A 

accesibilidade é un dereito que implica a real posibilidade dunha persoa de ingresar, 
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transitar ou permanecer nun lugar de xeito seguro,confortábel e autónomo, circunstancia 

que non se dá nestes edificios. 

 

Por estas razóns, o Grupo Parlamentar do BNG presenta a seguinte proposición non 

de lei para debate en comisión: 

“O Parlamento galego insta á Xunta de Galiza a: 

Promover os cambios legais necesarios para facilitar a realización das obras 

necesarias para  garantir a accesibilidade nos edificios de vivendas e, en particular, a 

instalación de ascensores.” 

 

Santiago de Compostela, 2 de febreiro de 2015 

 

Asdo.: Cosme Eladio Pombo Rodríguez 

Deputado do GP do BNG 

Ana Belén Pontón Mondelo 

Viceportavoz do G.P. do BNG 

Francisco Xesús Jorquera Caselas 

Portavoz do G.P. do BNG 

 

 

 

Asinado dixitalmente por: 

 

Cosme Eladio Pombo Rodríguez na data 02/02/2015 11:11:14 
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Ana Belén Pontón Mondelo na data 02/02/2015 11:11:28 

 

Francisco Xesús Jorquera Caselas na data 02/02/2015 11:11:36 
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1.6 33437(09/PNC-002813)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Sánchez Bugallo, José Antonio e 2 máis

Sobre a actuación que debe levar a cabo o Goberno galego en

relación cos problemas que están a ocasionar as augas

pluviais na autovía Santiago-Brión ao seu paso polo concello

de Ames e, especificamente, no paso elevado que une as

parroquias de Cobas e Ameixenda con Bertamiráns

Publicación da iniciativa, 419, 19.02.2015



Partido dos 
Socialistas 
de Galicia 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

Grupo Parlamentario 
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Á Mesa do Parlamento 

 

 

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

deputados, José Antonio Sánchez Bugallo, Raúl  Fernández Fernández, e 

da súa deputada, Patricia Vilán Lorenzo, 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. 

 

 

No proceso construtivo da autovía Santiago-Brión, no tramo 

correspondente ao concello de Ames e especificamente no paso superior 

por riba da estrada municipal que une as parroquias de Cobas e Ameixenda 

con Bertamiráns, foi necesario desviar as augas pluviais á dereita e 

esquerda da autovía. 

 

 

Dados os desniveis e a amplitude de espazos existentes a cantidade de 

augas pluviais recollidas en tempos de choiva é moi importante, 

especialmente no lateral esquerdo en dirección a Brión. Durante a 

construción da autovía conectáronse as augas recollidas a un pequeno 

regato dunhas dimensións aproximadas de metro e medio na embocadura  e 

un metro de profundidade. 

 

 

Os problemas xorden a consecuencia de que este regato cruza a estrada 

Bertamiráns-Cobas a través dun tubo instalado pola empresa concesionaria 

dunhas dimensións aproximadas de 30/40 cm de diámetro. Polo tanto, 

suficiente cando non chove pero que cando o fai con intensidade e sobre 

todo durante varios días consecutivos a auga reborda por riba da  estrada 

facendo moi perigosa a circulación  e incluso contándoa, obrigando aos 

veciños destas parroquias a dar unha volta de varios quilómetros para ir á 

capital municipal onde están radicados colexios, institutos, centros de 

saúde, postos de traballo, etc., ocasionando deste xeito un grave prexuízo a 

estes veciños. 

 

 

 

 



Partido dos 
Socialistas 
de Galicia 
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Así mesmo, por causa do goteo constante a través das xuntas de dilatación 

na ponte sobre a dita estrada estanse a producir severos danos no seu firme. 

 

 

Ante esta situación o Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia 

presenta a seguinte proposición non de lei para o seu debate en Comisión. 

 

 

O Parlamento de Galicia, insta o Goberno galego a que requira á entidade 

concesionaria da autovía Santiago-Brión, para que proceda a subsanar con 

carácter urxente estas deficiencias. 

 

 

Parlamento de Galicia, 10 de febreiro de 2015 

 

 
Asinado dixitalmente por: 

 
José Antonio Sánchez Bugallo na data 10/02/2015 11:55:56 

 
Raúl Fernández Fernández na data 10/02/2015 11:56:14 

 
Patricia Vilán Lorenzo na data 10/02/2015 11:56:29 

 
Jose Luis Méndez Romeu na data 10/02/2015 11:56:46 
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