
 

 

 

      Á MESA DO PARLAMENTO GALEGO 

 

 

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

Xabier Ron Fernández, ao abeiro do disposto no artigo 161.2 do Regulamento da 

Cámara, presenta as seguintes emendas de adición á Proposición non de lei do Grupo 

Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego, número 29.278, incluída na orde do dia 

da Comisión 4ª que se celebrará o día 27 de novembro de 2014, ás 10h30. 

 

Emenda de adición ao punto 2 da parte resolutiva, in fine: 

“Entre ditas actuacións debe figurar de forma urxente elaborar un Plan de Valorización 

e Difusión Cultural da Cova de Eirós, asi como programar, con todas as prevencións 

necesarias, a súa apertura ao público para o seu coñecemento, recoñecemento, como 

mellor forma para que a cidadanía galega sexa protagonista activa na defensa do seu 

patrimonio cultural”. 

 

Emenda de adición ao punto 3 da parte resolutiva, in fine:   

“En particular, iniciar o proceso de catalogación da Cova de Eirós e da contorna 

arqueolóxica (Cova da Graxeira e Cova da Cabaxa) como Ben de Interese Cutural, 

segundo as normas da Lei de Patrimonio Cultural de Galicia e do artigo 40.2 da Lei de 

Patrimonio Histórico do Estado”. 

 

 

 



 

 

 

Emenda de adición: proponse engadir un punto adicional:  

“Garantir os recursos orzamentarios e materiais suficientes para asegurar a 

estabilidade e continuidade dos grupos de investigación e os proxectos que se 

desenvolven na Cova de Eirós, asi como os que se establezan na Cova da Graxeira e na 

Cova da Cabaxa”. 

 

Compostela, 26 de novembro de 2014 

Asdo. Xabier Ron Fernández 

 

 

 

Asinado dixitalmente por: 

 

Jose Javier Ron Fernandez na data 26/11/2014 13:55:52 
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Grupo Parlamentario 

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

Á Mesa da Comisión 4ª 

 

 

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

deputado, Francisco Caamaño Domínguez, a través do 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 do Grupo Parlamentario 

Popular sobre a realización polo Goberno galego das actuacións necesarias 

para a posta a disposición da cidadanía dun Servizo de libraría en liña coas 

publicacións institucionais da Xunta de Galicia nos diferentes ámbitos e 

soportes (doc. núm. 29643). 

 

Emenda de adición 

 

Débese engadir in fine o seguinte texto: 

 

 “Dentro da libraría en línea crearase unha sección dedicada á literatura 

galega para o que se procederá á edición dixital de todas aquelas obras que, 

pola súa relevancia, son merecedoras de se integraren en toda escolma do 

noso patrimonio literario.” 

 

 

Pazo do Parlamento, 26 de novembro de 2014  

 

 

 
Asinado dixitalmente por: 
 
Francisco Manuel Caamaño Domínguez na data 26/11/2014 16:23:36 
 

Jose Luis Méndez Romeu na data 26/11/2014 16:23:44 
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