
 

 

 

Á Mesa do Parlamento 

O Grupo Parlamentar da Alternativa Galega de Esquerda (EU-ANOVA), a 

iniciativa do seu deputado e portavoz suplente Antón Sánchez García, 

apresenta a seguinte emenda de substitución á Proposición non de lei do 

Grupo Parlamentario Popular de Galicia número 41035 (09/PNC-003423), 

incluída na orde do dia da Comisión 2.ª, Ordenación Territorial, Obras Públicas, 

Medio Ambiente e Servizos, que se celebrará o 6 de outubro ás 10,30 h. 

 

EMENDA DE SUBSTITUCIÓN: 

Débese substituir o texto da parte resolutiva polo seguinte: 

“O Parlamento  Galego  insta  á  Xunta  a: 

1. Facer  públicas  todas  as actuacións  de inspección  e  control  

realizadas  pola Xunta  de  Galicia  ao  través  de  Augas  de Galicia,  

sobre  os  bens  e  sobre  a  forma  de  prestación  do  servizo  da  

EDAR  de cabo Prioriño dende a recepción das obras en novembro do 

2010, en particular o informe de Augas de Galicia que fundamentou a 

recepción das obras da EDAR de cabo Prioriño.  

2. Facer  pública  a  documentación  técnica que  permitiu á conselleira  de  

medio  ambiente afirmar  que  a  EDAR  de  cabo Prioriño  levaba,  a  

altura  de marzo  do  2015,  depurados  1,5  millóns  de  metros cúbicos. 

3. Desenvolver,   no   ámbito   das   súas competencias, todas  as  

actuacións  que  garantan  o  pleno  funcionamento  da EDAR de cabo 

Prioriño no prazo de tempo máis breve posible. 

4. Abrir  unha investigación  independente con participación de todas as 

administracións interesadas, que permita depurar todas as 



 

 

responsabilidades pola fraude e ocultación sucedidas na EDAR de cabo  

Prioriño.” 

Santiago de Compostela, 5 de outubro de 2015. 

 

Asdo.: Antón Sánchez García 

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

 

 

Asinado dixitalmente por: 

 

Anton Sánchez García na data 05/10/2015 13:07:57 

 



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 da Comisión 2.ª, 

Ordenación Territorial, Obras Públicas, Medio Ambiente e Servizos 

 

 O Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, por iniciativa da 

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

do disposto no artigo 161.2 do Regulamento da Cámara, presenta ante esa 

Mesa a seguinte emenda á Proposición non de lei en Comisión do Grupo 

Parlamentario da Alternativa Galega de Esquerda, sobre as actuacións que 

debe levar a cabo o Goberno galego en relación coa prórroga da concesión 

e cos terreos que está a ocupar Ence na ría de Pontevedra (09/PNC-003365, 

doc. núm. 40132) 

 

Emenda de adición  

 

Débese engadir un novo punto á parte resolutiva da proposición non de lei, 

que quedará redactado co seguinte contido: 

 

“2 bis.- O Parlamento galego insta a Xunta de Galicia a que, no exercicio 

das súas competencias en materia de medio ambiente, proceda a realizar os 

estudos e traballos necesarios para atopar alternativas viables que permitan 

a reubicación da actividade da empresa Ence no territorio da provincia de 

Pontevedra e, de ser posible, dentro da comarca de Pontevedra.” 

 

 

 Pazo do Parlamento, 5 de outubro de 2015 

 

 Asdo.: Patricia Vilán Lorenzo 

 Deputada 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 05/10/2015 15:54:15 

 



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 

Jose Luis Méndez Romeu na data 05/10/2015 15:54:25 

 



 

 

 

Á Mesa do Parlamento 

O Grupo Parlamentar da Alternativa Galega de Esquerda (EU-ANOVA), a 

iniciativa do seu deputado e portavoz suplente Antón Sánchez García, 

apresenta a seguinte emenda de engádega á Proposición non de lei do 

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia número 38371 (09/PNC-

003217), incluída na orde do dia da Comisión 2.ª, Ordenación Territorial, Obras 

Públicas,  Medio Ambiente e Servizos, que se celebrará o 6 de outubro ás 

10,30 h. 

 

EMENDA DE ENGÁDEGA. 

Débese engadir un novo apartado co seguinte texto: 

"O Parlamento insta á Xunta de Galicia a rehabilitar as edificacións adquiridas 

no casco histórico de Betanzos de titularidade autonómica, para seren 

destinadas a vivenda de promoción pública en réxime de aluguer, incorporando 

as previsións orzamentarias necesarias no proxecto de Orzamentos para o ano 

2016." 

Santiago de Compostela, 5 de outubro de 2015. 

 

Asdo.: Antón Sánchez García 

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

 
 
 
Asinado dixitalmente por: 

 



 

 

Anton Sánchez García na data 05/10/2015 17:27:39 

 



 

 

A Mesa do Parlamento 

O Grupo Parlamentario Popular de Galicia, a través do seu Portavoz, e por iniciativa 

do deputado Alejandro Gómez Alonso, ao abeiro do disposto no artigo 161.2 e 

concordantes do Regulamento da Cámara, presenta ante esa Mesa, a seguinte 

emenda á proposición non de lei en Comisión, do Grupo Parlamentario dos 

Socialistas de Galicia, 09/PNC-001395 (17104), sobre as actuacións que debe realizar 

a Xunta de Galicia para favorecer a mobilidade peonil e ciclista entre os concellos 

de Pontevedra e Poio. 

 

Emenda de substitución 

Débese substituír o texto da parte resolutiva, polo que segue a continuación: 

 

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

1. Transmitir ao Estado a necesidade de remover as dificultades que existen á 

mobilidade peonil entre a ponte das correntes e a zona inmediata á 

Comandancia da Garda Civil, no concello de Poio. 

  

2. A que colabore cos concellos de Poio e de Pontevedra na busca de solucións 

que permitan mellorar a mobilidade peonil e ciclista nestes municipios.  

  

3. Que colabore cos concellos para avaliar a viabilidade da construción dunha 

pasarela peonil–ciclista sobre as pilastras do antigo trazado ferroviario e un 

paseo ata as praias de Lourido (Poio)”. 

 
 
Santiago de Compostela, 5 de outubro de 2015 
 
 
Asinado dixitalmente por: 

 



 

 

Pedro Puy Fraga na data 05/10/2015 17:37:37 

 
Alejandro Gómez Alonso na data 05/10/2015 17:37:49 

 



 

 

A Mesa do Parlamento 

O Grupo Parlamentario Popular de Galicia, a través do seu Portavoz, e por iniciativa 

do deputado Jaime Castiñeira Broz, ao abeiro do disposto no artigo 161.2 e 

concordantes do Regulamento da Cámara, presenta ante esa Mesa, a seguinte 

emenda á proposición non de lei en Comisión do Grupo Parlamentario dos 

Socialistas de Galicia, 09/PNC-003217 (38371), sobre as actuacións que debe facer a 

Xunta de Galicia para abordar a rehabilitación das vivendas do casco histórico de 

Betanzos no vindeiro exercicio. 

 

Emenda de substitución 

Débese substituír o texto da parte resolutiva, polo que segue a continuación: 

“O Parlamento de Galicia, insta á Xunta de Galicia a abordar no vindeiro exercicio a 

rehabilitación das vivendas do casco histórico de Betanzos de titularidade autonómica, 

tal e como está programado dentro das actuacións do IGVS para 2016 en base á 

aplicación do Plan rehaVIta”.   

 
 
Santiago de Compostela, 5 de outubro de 2015 
 
 
Asinado dixitalmente por: 

 
Pedro Puy Fraga na data 05/10/2015 17:39:11 

 
Jaime Castiñeira Broz na data 05/10/2015 17:39:37 

 



       

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

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, a través da 

deputada Ana Belén Pontón Mondelo e do deputado Cosme Pombo 

Rodríguez, ao abeiro do disposto no artigo 161.2 do Regulamento da Cámara, 

presenta a seguinte emenda á proposición non de lei en comisión do Grupo 

Parlamentar dos Socialistas de Galiza, documento número 38371, sobre as 

actuacións que debe facer a Xunta de Galiza para abordar a rehabilitación das 

vivendas do casco histórico de Betanzos no vindeiro exercicio, incluida na orde 

do día da Comisión 2ª, Ordenación Territorial, Obras Públicas, Medio Ambiente 

e Servizos, que se vai celebrar o vindeiro 6 de outubro. 

 

Emenda de adición: 

 

Engadir os seguintes apartados: 

 

“-Ademais ínstase á Xunta de Galiza a remitir, no prazo dun mes, un 

calendario onde constarán os prazos de execución e os recursos que se destinaran 

a esta finalidade. 

-A Xunta destinará algunha das vivendas a acoller un albergue para 

persoas sen fogar e garantirá que o resto de vivendas se dediquen 

preferentemente ao alugueiro de carácter social, priorizando as rentas máis baixas 

no acceso ás mesma.” 

 



       

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

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 

 

 

 

Santiago de Compostela, 5 de outubro de 2015 

 

Asdo.: Ana Belén Pontón Mondelo  

Portavoz s. do G.P. do BNG 

Cosme Pombo Rodríguez 

Deputado do G.P. do BNG 

 

 

 

Asinado dixitalmente por: 

 

Ana Belén Pontón Mondelo na data 05/10/2015 17:54:15 

 

Cosme Eladio Pombo Rodríguez na data 05/10/2015 17:54:30 

 



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 da Comisión 2.ª, 

Ordenación Territorial, Obras Públicas, Medio Ambiente e Servizos 

 

 O Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, por iniciativa da 

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

do disposto no artigo 161.2 do Regulamento da Cámara, presenta ante esa 

Mesa a seguinte emenda á Proposición non de lei en Comisión do Grupo 

Parlamentario Popular de Galicia, sobre as actuacións que debe levar a 

cabo o Goberno galego en relación coa xestión, a explotación, o 

mantemento e a conservación da estación depuradora de augas residuais e 

instalacións complementarias de cabo Prioriño (09/PNC-003423, doc. núm. 

41035) 

 

Emenda de modificación  

 

Débese modificar a parte resolutiva da proposición non de lei, que quedará 

redactado co seguinte contido: 

 

“O Parlamento galego insta a Xunta de Galicia a: 

 

1. Informar á Cámara galega sobre que cargos da Xunta de Galicia 

coñecían que a Edar de Prioriño non funcionaba. 

2. Trasladar ao Parlamento as actas das xuntanzas mantidas entre 

Augas de Galicia e o socio privado de EMAFESA, URBASER. 

3. Informar ao Parlamento de se existiu algún requirimento ao Concello 

de Ferrol dende a encomenda de xestión ata a toma de posesión do 

novo Goberno municipal, para inspeccionar ou coñecer a situación 

da Edar de Prioriño.” 

 

 Pazo do Parlamento, 5 de outubro de 2015 

 

 Asdo.: Patricia Vilán Lorenzo 

 Deputada do G.P. dos Socialistas de Galicia 

 

 Asdo.: José Luis Méndez Romeu 

 Portavoz do G.P. dos Socialistas de Galicia 
 

 

 



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 

 
Asinado dixitalmente por: 

 
Patricia Vilán Lorenzo na data 05/10/2015 18:07:40 

 
Jose Luis Méndez Romeu na data 05/10/2015 18:07:46 
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