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1.1.2.1. Proxectos e proposicións de lei
1.1.2.1.1. Proxectos de lei

ı Acordo da Mesa do Parlamento, do 22 de maio de 2017, polo que se amplía o prazo de pre-
sentación de emendas ao articulado ao Proxecto de lei de protección e benestar dos animais de
compañía en Galicia [10/PL-000003 (8133)] 30873

1.3. Procedementos de control e impulso
1.3.6. Proposicións non de lei
1.3.6.1. Proposicións non de lei en Pleno
1.3.6.1.1. Proposicións presentadas

ı 9000 (10/PNP-000844)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Toja Suárez, María Dolores e 3 máis
Sobre o desenvolvemento polo Goberno galego de actuacións de formación e divulgación do selo
de calidade Friend of the sea, de certificación internacional para produtos da pesca e acuicultura
sustentables 30883

ı 9007 (10/PNP-000845)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Toja Suárez, María Dolores, e Torrado Quintela, Julio
Sobre a realización de xestións polo Goberno galego co Goberno central para a execución, entre
outras medidas, da sinalización de bateas e outros elementos flotantes que impliquen risco de
accidente por impacto para a navegación 30885

ı 9017 (10/PNP-000846)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Blanco Rodríguez, Noela e 2 máis
Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego para garantir e facer efectivo o dereito
de acceso das persoas con discapacidade ou mobilidade reducida a todos os servizos de transporte
ferroviario de viaxeiros en Galicia en condicións de calidade e seguridade 30887

ı 9025 (10/PNP-000847)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Blanco Rodríguez, Noela e 3 máis
Sobre a reapertura polo Goberno galego do centro de menores de Montealegre, en Ourense, e as
actuacións que debe levar a cabo en relación coa súa xestión e funcionamento 30890
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ı 9036 (10/PNP-000848)
Grupo Parlamentario de En Marea
Chao Pérez, Luca, e Cuña Bóveda, María de los Ángeles
Sobre as actuacións que debe levar a cago o Goberno galego en relación coa aplicación, no curso
escolar 2016-2017, das probas das reválidas previstas na LOMCE 30893

ı 9044 (10/PNP-000849)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Torrado Quintela, Julio e 2 máis
Sobre as demandas que debe realizar o Goberno galego ao Goberno central para a introdución de mo-
dificacións no réxime especial da Seguridade Social dos traballadores do mar co fin de incrementar o co-
eficiente redutor da idade de xubilación aplicado aos mariscadores, percebeiros e recolledores de algas

30896
ı 9061 (10/PNP-000850)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Díaz Villoslada, Juan Manuel e 2 máis
Sobre a posta en pleno funcionamento polo Goberno galego do novo edificio xudicial da Fábrica
de Tabacos da Coruña 30899

ı 9067 (10/PNP-000851)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Prado del Río, Paula e 6 máis
Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego en relación co modelo de financia-
mento das entidades locais, así como a demanda que debe realizar ao Goberno central para per-
mitir o investimento polos concellos do seu superávit na liquidación orzamentaria 30901

ı 9105 (10/PNP-000852)
Grupo Parlamentario de En Marea
Vázquez Verao, Paula, e Villares Naveira, Luis
Sobre a axilización polo Goberno galego dos trámites necesarios para a posta en funcionamento
do Centro de Día de Cambados no ano 2017 30903

ı 9110 (10/PNP-000853)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Bará Torres, Xosé Luís e 5 máis
Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego para o establecemento da compos-
taxe como modelo universal de tratamento dos biorresiduos urbanos no horizonte de 2018, así
como sobre o estudo da posibilidade de colaboración coa Deputación Provincial de Pontevedra
no desenvolvemento do Plan Revitaliza e a súa ampliación ao resto do territorio galego 30906

ı 9137 (10/PNP-000854)
Grupo Parlamentario de En Marea
Lago Peñas, José Manuel
Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego en relación co aumento da inflación
rexistrado en Galicia no primeiro cuadrimestre de 2017, en relación coas previsións iniciais, así
como coa media do Estado 30911
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ı 9173 (10/PNP-000855)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Rivas Cruz, José Luis e 5 máis
Sobre a elaboración polo Goberno galego, tras a consulta co sector, dun decreto que regule a exis-
tencia e particularidades das cervexas fabricadas de xeito artesanal en Galicia e, namentres, a sus-
pensión das prohibicións e sancións pola súa etiquetaxe como «artesá e galega» 30918

ı 9176 (10/PNP-000856)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Presas Bergantiños, Noa e 5 máis
Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego en relación coa orde que regula as
novas instalacións de enerxía eléctrica fotovoltaica 30922

ı 9185 (10/PNP-000857)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Presas Bergantiños, Noa e 5 máis
Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego e a posición que debe trasladar ao
Goberno central en relación coa visita programada da Garda Real a varias localidades da provincia
de Ourense para desenvolver diversas actividades e exhibicións 30926

ı 9190 (10/PNP-000858)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Presas Bergantiños, Noa e 5 máis
Sobre a actuación que debe levar a cabo o Goberno galego en relación coas denuncias das persoas
usuarias do programa da Axencia Tributaria para a elaboración da declaración da renda de 2016
referidas ás dificultades existentes para realizar os trámites en lingua galega 30930

ı 9197 (10/PNP-000859)
Grupo Parlamentario de En Marea
Lago Peñas, José Manuel, e Sánchez García, Antón
Sobre a revisión polo Goberno galego da estratexia de desenvolvemento económico de Galicia, co
fin de frear a deriva cara a un modelo baseado en servizos de baixo valor engadido e o declive do
sector industrial, así como reverter as tendencias que se están a dar no emprego e a diverxencia
co resto de España 30933

ı 9200 (10/PNP-000860)
Grupo Parlamentario de En Marea
Vázquez Verao, Paula
Sobre as modificacións que debe introducir o Goberno galego, mentres non se desenvolva unha
rede gratuíta de ensino infantil, no Decreto 49/2012, do 19 de xaneiro, polo que se aproba o réxime
de prezos das escolas infantís, así como no Decreto 91/2014, do 17 de xullo, polo que se modifica
o Decreto 49/2012 30937

ı 9205 (10/PNP-000861)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Burgo López, María de la Concepción, e Álvarez Martínez, Luis Manuel
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Sobre a actuación que debe levar a cabo o Goberno galego en relación co réxime de visitas públicas
gratuítas ao pazo de Meirás 30942

ı 9231 (10/PNP-000862)
Grupo Parlamentario de En Marea
Vázquez Verao, Paula
Sobre a posta en funcionamento polo Goberno galego, antes do remate de 2017, do número de
prazas residenciais públicas e de centros de día suficientes para a atención integral das persoas
con diversidade funcional da comarca de Santiago de Compostela, así como o Centro Galego de
Desenvolvemento Integral para a Discapacidade na X lexislatura 30944

ı 9234 (10/PNP-000863)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Egerique Mosquera, Teresa e 9 máis
Sobre a solicitude polo Goberno galego ao Concello de Vigo da remisión da proposta técnica refe-
rida ao tramo urbano da AP-9 ao seu paso polo barrio de Teis 30947

ı 9236 (10/PNP-000864)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Rodil Fernández, Olalla e 5 máis
Sobre a modificación dos criterios de acceso ás axudas de apoio á etapa de formación posdoutoral
nas universidades do SUG, nos organismos públicos de investigación de Galicia e noutras entidades
do Sistema de I+D+i galego 30949

ı 9283 (10/PNP-000865)
Grupo Parlamentario de En Marea
Rodríguez Estévez, David, e Quinteiro Araújo, Paula
Sobre a elaboración polo Goberno galego de protocolos de actuacións para as zonas queimadas
polos incendios forestais e as actuacións que debe levar a cabo para a aplicación da práctica do
heomulching co fin de limitar o risco de erosión 30953

ı 9287 (10/PNP-000866)
Grupo Parlamentario de En Marea
Quinteiro Araújo, Paula, e Rodríguez Estévez, David
Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego en relación coa publicación das ordes
de convocatoria de axudas para agricultores e gandeiros e a tramitación das solicitudes 30956

ı 9289 (10/PNP-000867)
Grupo Parlamentario de En Marea
Solla Fernández, Eva
Sobre a realización pola Xunta de Galicia das xestións necesarias para o uso ou adquisición do edi-
ficio Xeral Cíes para cubrir as demandas sanitarias ou sociosanitarias da zona e garantir o seu ca-
rácter e xestión públicos 30959

ı 9300 (10/PNP-000868)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Prado Cores, María Montserrat e 5 máis
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Sobre as demandas que debe realizar o Goberno galego ao Goberno central para mellorar o sistema
público de pensións 30961

1.3.6.2. Proposicións non de lei en Comisión
1.3.6.2.1. Proposicións presentadas

ı 8998 (10/PNC-000944)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Toja Suárez, María Dolores e 3 máis
Sobre o desenvolvemento polo Goberno galego de actuacións de formación e divulgación do selo
de calidade Friend of the sea, de certificación internacional para produtos da pesca e acuicultura
sustentables 30967

ı 9006 (10/PNC-000945)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Toja Suárez, María Dolores, e Torrado Quintela, Julio
Sobre a realización de xestións polo Goberno galego co Goberno central para a execución, entre
outras medidas, da sinalización de bateas e outros elementos flotantes que impliquen risco de
accidente por impacto para a navegación 30969

ı 9018 (10/PNC-000946)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Blanco Rodríguez, Noela e 3 máis
Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego para garantir e facer efectivo o dereito
de acceso das persoas con discapacidade ou mobilidade reducida a todos os servizos de transporte
ferroviario de viaxeiros en Galicia en condicións de calidade e seguridade 30971

ı 9027 (10/PNC-000947)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Blanco Rodríguez, Noela e 3 máis
Sobre a reapertura polo Goberno galego do centro de menores de Montealegre, en Ourense, e as
actuacións que debe levar a cabo en relación coa súa xestión e funcionamento 30974

ı 9035 (10/PNC-000948)
Grupo Parlamentario de En Marea
Chao Pérez, Luca, e Cuña Bóveda, María de los Ángeles
Sobre as actuacións que debe levar a cago o Goberno galego en relación coa aplicación, no curso
escolar 2016-2017, das probas das reválidas previstas na LOMCE 30977

ı 9045 (10/PNC-000949)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Torrado Quintela, Julio e 2 máis
Sobre as demandas que debe realizar o Goberno galego ao Goberno central para a introdución
de modificacións no réxime especial da Seguridade Social dos traballadores do mar co fin de in-
crementar o coeficiente redutor da idade de xubilación aplicado aos mariscadores, percebeiros e
recolledores de algas 30980
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ı 9062 (10/PNC-000950)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Díaz Villoslada, Juan Manuel e 2 máis
Sobre a posta en pleno funcionamento polo Goberno galego do novo edificio xudicial da Fábrica
de Tabacos da Coruña 30983

ı 9066 (10/PNC-000951)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Prado del Río, Paula e 6 máis
Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego en relación co modelo de financia-
mento das entidades locais, así como a demanda que debe realizar ao Goberno central para per-
mitir o investimento polos concellos do seu superávit na liquidación orzamentaria 30985

ı 9106 (10/PNC-000952)
Grupo Parlamentario de En Marea
Vázquez Verao, Paula, e Villares Naveira, Luis
Sobre a axilización polo Goberno galego dos trámites necesarios para a posta en funcionamento
do Centro de Día de Cambados no ano 2017 30987

ı 9109 (10/PNC-000953)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Bará Torres, Xosé Luís e 5 máis
Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego para o establecemento da compostaxe
como modelo universal de tratamento dos biorresiduos urbanos no horizonte de 2018, así como
sobre o estudo da posibilidade de colaboración coa Deputación Provincial de Pontevedra no des-
envolvemento do Plan Revitaliza e a súa ampliación ao resto do territorio galego 30990

ı 9136 (10/PNC-000954)
Grupo Parlamentario de En Marea
Lago Peñas, José Manuel, e Sánchez García, Antón
Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego en relación co aumento da inflación
rexistrado en Galicia no primeiro cuadrimestre de 2017, en relación coas previsións iniciais, así
como coa media do Estado 30995

ı 9172 (10/PNC-000955)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Rivas Cruz, José Luis e 5 máis
Sobre a elaboración polo Goberno galego, tras a consulta co sector, dun decreto que regule a exis-
tencia e particularidades das cervexas fabricadas de xeito artesanal en Galicia e, namentres, a sus-
pensión das prohibicións e sancións pola súa etiquetaxe como «artesá e galega» 31002

ı 9175 (10/PNC-000956)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Presas Bergantiños, Noa e 5 máis
Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego en relación coa orde que regula as
novas instalacións de enerxía eléctrica fotovoltaica 31006
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ı 9182 (10/PNC-000957)
Grupo Parlamentario de En Marea
Vázquez Verao, Paula
Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego en relación coas listas de agarda de
prazas públicas de escolas infantís, a concesión do bono Concilia e a conciliación da vida laboral e
familiar, en particular, no ámbito das institucións públicas de Galicia 31010

ı 9183 (10/PNC-000958)
Grupo Parlamentario de En Marea
Vázquez Verao, Paula
Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego en relación coas listas de agarda de
prazas públicas de escolas infantís, a concesión do bono Concilia e a conciliación da vida laboral e
familiar, en particular, no ámbito das institucións públicas de Galicia 31014

ı 9184 (10/PNC-000959)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Presas Bergantiños, Noa e 5 máis
Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego e a posición que debe trasladar ao
Goberno central en relación coa visita programada da Garda Real a varias localidades da provincia
de Ourense para desenvolver diversas actividades e exhibicións 31018

ı 9191 (10/PNC-000960)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Presas Bergantiños, Noa e 5 máis
Sobre a actuación que debe levar a cabo o Goberno galego en relación coas denuncias das persoas
usuarias do programa da Axencia Tributaria para a elaboración da declaración da renda de 2016
referidas ás dificultades existentes para realizar os trámites en lingua galega 31022

ı 9196 (10/PNC-000961)
Grupo Parlamentario de En Marea
Lago Peñas, José Manuel, e Sánchez García, Antón
Sobre a revisión polo Goberno galego da estratexia de desenvolvemento económico de Galicia, co fin de
frear a deriva cara a un modelo baseado en servizos de baixo valor engadido e o declive do sector indus-
trial, así como reverter as tendencias que se están a dar no emprego e a diverxencia co resto de España

31025
ı 9199 (10/PNC-000962)
Grupo Parlamentario de En Marea
Vázquez Verao, Paula
Sobre as modificacións que debe introducir o Goberno galego, mentres non se desenvolva unha
rede gratuíta de ensino infantil, no Decreto 49/2012, do 19 de xaneiro, polo que se aproba o réxime
de prezos das escolas infantís, así como no Decreto 91/2014, do 17 de xullo, polo que se modifica
o Decreto 49/2012 31029

ı 9206 (10/PNC-000963)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Burgo López, María de la Concepción, e Álvarez Martínez, Luis Manuel
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Sobre a actuación que debe levar a cabo o Goberno galego en relación co réxime de visitas públicas
gratuítas ao pazo de Meirás 31034

ı 9230 (10/PNC-000964)
Grupo Parlamentario de En Marea
Vázquez Verao, Paula
Sobre a posta en funcionamento polo Goberno galego, antes do remate de 2017, do número de
prazas residenciais públicas e de centros de día suficientes para a atención integral das persoas
con diversidade funcional da comarca de Santiago de Compostela, así como o Centro Galego de
Desenvolvemento Integral para a Discapacidade na X lexislatura 31037

ı 9233 (10/PNC-000965)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Egerique Mosquera, Teresa e 9 máis
Sobre a solicitude polo Goberno galego ao Concello de Vigo da remisión da proposta técnica refe-
rida ao tramo urbano da AP-9 ao seu paso polo barrio de Teis 31041

ı 9235 (10/PNC-000966)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Rodil Fernández, Olalla e 5 máis
Sobre a supresión polo Goberno galego da alínea b) do artigo 2 do anexo I. Requisitos, da Orde do
11 de abril de 2017, conxunta da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria e
da Consellería de Economía, Emprego e Industria, pola que se establecen as bases para a concesión
de axudas de apoio á etapa de formación posdoutoral nas universidades do SUG, nos organismos
públicos de investigación de Galicia e noutras entidades do Sistema de I+D+i galego 31043

ı 9282 (10/PNC-000967)
Grupo Parlamentario de En Marea
Rodríguez Estévez, David, e Quinteiro Araújo, Paula
Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego para a aplicación da práctica do heo-
mulching para limitar o risco de erosión en zonas con figura de protección medioambiental afecta-
das polos incendios forestais 31047

ı 9286 (10/PNC-000968)
Grupo Parlamentario de En Marea
Quinteiro Araújo, Paula, e Rodríguez Estévez, David
Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego en relación coa publicación das ordes
de convocatoria de axudas para agricultores e gandeiros e a tramitación das solicitudes 31050

ı 9288 (10/PNC-000969)
Grupo Parlamentario de En Marea
Solla Fernández, Eva
Sobre a realización pola Xunta de Galicia das xestións necesarias para o uso ou adquisición do edi-
ficio Xeral Cíes para cubrir as demandas sanitarias ou sociosanitarias da zona e garantir o seu ca-
rácter e xestión públicos 31053
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ı 9290 (10/PNC-000970)
Grupo Parlamentario de En Marea
Solla Fernández, Eva
Sobre a cobertura pola Xunta de Galicia das deficiencias e carencias existentes no Centro de Saúde
de Marín 31055

ı 9296 (10/PNC-000971)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Prado Cores, María Montserrat e 5 máis
Sobre as demandas que debe realizar o Goberno galego ao Goberno central para mellorar o sistema
público de pensións 31058

ı 9302 (10/PNC-000972)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Prado Cores, María Montserrat e 5 máis
Sobre a adopción polo Goberno galego das medidas necesarias para arranxar as carencias de per-
soal facultativo detectadas no Punto de atención continuada de Ordes, así como a descoordinación
entre o centro e o 061 31064

1.3.8. Procedementos de control económico e orzamentario
1.3.8.8. Información sobre préstamos e avais do Instituto Galego de Promoción Económica

ı 9124 (10/IIGA-000003)
Dirección Xeral de Relacións Institucionais e Parlamentarias
Información sobre a situación das operacións de crédito e préstamo e sobre os avais vixentes a 31
de marzo de 2017 do Igape 31067
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1. Procedementos parlamentarios

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

Acordo da Mesa do Parlamento, do 22 de maio de 2017, polo que se amplía o prazo de
presentación de emendas ao articulado ao Proxecto de lei de protección e benestar dos
animais de compañía en Galicia [10/PL-000003 (8133)]

No Rexistro Xeral do Parlamento de Galicia tivo entrada, co número 9277, o escrito do G. P. do Blo-
que Nacionalista Galego polo que solicita a ampliación do prazo para a presentación de emendas
ao articulado ao Proxecto de lei de protección e benestar dos animais de compañía en Galicia
[10/PL-000003 (8133)].

Visto o disposto no artigo 96 do Regulamento da Cámara, a Mesa, por unanimidade, acorda: 

1º. Ampliar, por segunda vez, o prazo de presentación de emendas ao articulado ao Proxecto de lei de
protección e benestar dos animais de compañía enGalicia ata o día 30 de maio de 2017, ás 18.30 horas.

2º. Notificar este acordo aos grupos parlamentarios.

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

Santiago de Compostela, 23 de maio de 2017
Miguel Ángel Santalices Vieira
Presidente

A Mesa do Parlamento, na súa sesión do día 22 de maio de 2017, adoptou os seguintes acordos:

1.3. Procedementos de control e impulso
1.3.6. Proposicións non de lei
1.3.6.1. Proposicións non de lei en Pleno
1.3.6.1.1. Proposicións presentadas

Admisión a trámite e publicación

- 9000 (10/PNP-000844)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Toja Suárez, María Dolores e 3 máis
Sobre o desenvolvemento polo Goberno galego de actuacións de formación e divulgación do selo
de calidade Friend of the sea, de certificación internacional para produtos da pesca e acuicultura
sustentables
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- 9007 (10/PNP-000845)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Toja Suárez, María Dolores, e Torrado Quintela, Julio
Sobre a realización de xestións polo Goberno galego co Goberno central para a execución, entre
outras medidas, da sinalización de bateas e outros elementos flotantes que impliquen risco de
accidente por impacto para a navegación

- 9017 (10/PNP-000846)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Blanco Rodríguez, Noela e 2 máis
Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego para garantir e facer efectivo o dereito
de acceso das persoas con discapacidade ou mobilidade reducida a todos os servizos de transporte
ferroviario de viaxeiros en Galicia en condicións de calidade e seguridade

- 9025 (10/PNP-000847)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Blanco Rodríguez, Noela e 3 máis
Sobre a reapertura polo Goberno galego do centro de menores de Montealegre, en Ourense, e as
actuacións que debe levar a cabo en relación coa súa xestión e funcionamento

- 9036 (10/PNP-000848)
Grupo Parlamentario de En Marea
Chao Pérez, Luca, e Cuña Bóveda, María de los Ángeles
Sobre as actuacións que debe levar a cago o Goberno galego en relación coa aplicación, no curso
escolar 2016-2017, das probas das reválidas previstas na LOMCE

- 9044 (10/PNP-000849)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Torrado Quintela, Julio e 2 máis
Sobre as demandas que debe realizar o Goberno galego ao Goberno central para a introdución de
modificacións no réxime especial da Seguridade Social dos traballadores do mar co fin de incre-
mentar o coeficiente redutor da idade de xubilación aplicado aos mariscadores, percebeiros e re-
colledores de algas

- 9061 (10/PNP-000850)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Díaz Villoslada, Juan Manuel e 2 máis
Sobre a posta en pleno funcionamento polo Goberno galego do novo edificio xudicial da Fábrica
de Tabacos da Coruña

- 9067 (10/PNP-000851)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Prado del Río, Paula e 6 máis
Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego en relación co modelo de financia-
mento das entidades locais, así como a demanda que debe realizar ao Goberno central para per-
mitir o investimento polos concellos do seu superávit na liquidación orzamentaria
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- 9105 (10/PNP-000852)
Grupo Parlamentario de En Marea
Vázquez Verao, Paula, e Villares Naveira, Luis
Sobre a axilización polo Goberno galego dos trámites necesarios para a posta en funcionamento
do Centro de Día de Cambados no ano 2017

- 9110 (10/PNP-000853)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Bará Torres, Xosé Luís e 5 máis
Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego para o establecemento da compos-
taxe como modelo universal de tratamento dos biorresiduos urbanos no horizonte de 2018, así
como sobre o estudo da posibilidade de colaboración coa Deputación Provincial de Pontevedra
no desenvolvemento do Plan Revitaliza e a súa ampliación ao resto do territorio galego

- 9137 (10/PNP-000854)
Grupo Parlamentario de En Marea
Lago Peñas, José Manuel
Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego en relación co aumento da inflación
rexistrado en Galicia no primeiro cuadrimestre de 2017, en relación coas previsións iniciais, así
como coa media do Estado

- 9173 (10/PNP-000855)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Rivas Cruz, José Luis e 5 máis
Sobre a elaboración polo Goberno galego, tras a consulta co sector, dun decreto que regule a exis-
tencia e particularidades das cervexas fabricadas de xeito artesanal en Galicia e, namentres, a sus-
pensión das prohibicións e sancións pola súa etiquetaxe como «artesá e galega»

- 9176 (10/PNP-000856)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Presas Bergantiños, Noa e 5 máis
Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego en relación coa orde que regula as
novas instalacións de enerxía eléctrica fotovoltaica

- 9185 (10/PNP-000857)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Presas Bergantiños, Noa e 5 máis
Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego e a posición que debe trasladar ao
Goberno central en relación coa visita programada da Garda Real a varias localidades da provincia
de Ourense para desenvolver diversas actividades e exhibicións

- 9190 (10/PNP-000858)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Presas Bergantiños, Noa e 5 máis
Sobre a actuación que debe levar a cabo o Goberno galego en relación coas denuncias das persoas
usuarias do programa da Axencia Tributaria para a elaboración da declaración da renda de 2016
referidas ás dificultades existentes para realizar os trámites en lingua galega
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- 9197 (10/PNP-000859)
Grupo Parlamentario de En Marea
Lago Peñas, José Manuel, e Sánchez García, Antón
Sobre a revisión polo Goberno galego da estratexia de desenvolvemento económico de Galicia, co
fin de frear a deriva cara a un modelo baseado en servizos de baixo valor engadido e o declive do
sector industrial, así como reverter as tendencias que se están a dar no emprego e a diverxencia
co resto de España

- 9200 (10/PNP-000860)
Grupo Parlamentario de En Marea
Vázquez Verao, Paula
Sobre as modificacións que debe introducir o Goberno galego, mentres non se desenvolva unha
rede gratuíta de ensino infantil, no Decreto 49/2012, do 19 de xaneiro, polo que se aproba o réxime
de prezos das escolas infantís, así como no Decreto 91/2014, do 17 de xullo, polo que se modifica
o Decreto 49/2012

- 9205 (10/PNP-000861)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Burgo López, María de la Concepción, e Álvarez Martínez, Luis Manuel
Sobre a actuación que debe levar a cabo o Goberno galego en relación co réxime de visitas públicas
gratuítas ao pazo de Meirás

- 9231 (10/PNP-000862)
Grupo Parlamentario de En Marea
Vázquez Verao, Paula
Sobre a posta en funcionamento polo Goberno galego, antes do remate de 2017, do número de
prazas residenciais públicas e de centros de día suficientes para a atención integral das persoas
con diversidade funcional da comarca de Santiago de Compostela, así como o Centro Galego de
Desenvolvemento Integral para a Discapacidade na X lexislatura

- 9234 (10/PNP-000863)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Egerique Mosquera, Teresa e 9 máis
Sobre a solicitude polo Goberno galego ao Concello de Vigo da remisión da proposta técnica refe-
rida ao tramo urbano da AP-9 ao seu paso polo barrio de Teis

- 9236 (10/PNP-000864)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Rodil Fernández, Olalla e 5 máis
Sobre a modificación dos criterios de acceso ás axudas de apoio á etapa de formación posdoutoral
nas universidades do SUG, nos organismos públicos de investigación de Galicia e noutras entidades
do Sistema de I+D+i galego

- 9283 (10/PNP-000865)
Grupo Parlamentario de En Marea
Rodríguez Estévez, David, e Quinteiro Araújo, Paula
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Sobre a elaboración polo Goberno galego de protocolos de actuacións para as zonas queimadas
polos incendios forestais e as actuacións que debe levar a cabo para a aplicación da práctica do
heomulching co fin de limitar o risco de erosión

- 9287 (10/PNP-000866)
Grupo Parlamentario de En Marea
Quinteiro Araújo, Paula, e Rodríguez Estévez, David
Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego en relación coa publicación das ordes
de convocatoria de axudas para agricultores e gandeiros e a tramitación das solicitudes

- 9289 (10/PNP-000867)
Grupo Parlamentario de En Marea
Solla Fernández, Eva
Sobre a realización pola Xunta de Galicia das xestións necesarias para o uso ou adquisición do
edificio Xeral Cíes para cubrir as demandas sanitarias ou sociosanitarias da zona e garantir o seu
carácter e xestión públicos

- 9300 (10/PNP-000868)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Prado Cores, María Montserrat e 5 máis
Sobre as demandas que debe realizar o Goberno galego ao Goberno central para mellorar o sistema
público de pensións

1.3.6.2. Proposicións non de lei en Comisión
1.3.6.2.1. Proposicións presentadas

Admisión a trámite, asignación a comisión e publicación

- 8998 (10/PNC-000944)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Toja Suárez, María Dolores e 3 máis
Sobre o desenvolvemento polo Goberno galego de actuacións de formación e divulgación do selo
de calidade Friend of the sea, de certificación internacional para produtos da pesca e acuicultura
sustentables
Comisión 8ª, Pesca e Marisqueo

- 9006 (10/PNC-000945)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Toja Suárez, María Dolores, e Torrado Quintela, Julio
Sobre a realización de xestións polo Goberno galego co Goberno central para a execución, entre
outras medidas, da sinalización de bateas e outros elementos flotantes que impliquen risco de ac-
cidente por impacto para a navegación
Comisión 8ª, Pesca e Marisqueo

- 9018 (10/PNC-000946)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Blanco Rodríguez, Noela e 3 máis
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Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego para garantir e facer efectivo o dereito
de acceso das persoas con discapacidade ou mobilidade reducida a todos os servizos de transporte
ferroviario de viaxeiros en Galicia en condicións de calidade e seguridade
Comisión 5ª, Sanidade, Política Social e Emprego

- 9027 (10/PNC-000947)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Blanco Rodríguez, Noela e 3 máis
Sobre a reapertura polo Goberno galego do centro de menores de Montealegre, en Ourense, e as
actuacións que debe levar a cabo en relación coa súa xestión e funcionamento
Comisión 5ª, Sanidade, Política Social e Emprego

- 9035 (10/PNC-000948)
Grupo Parlamentario de En Marea
Chao Pérez, Luca, e Cuña Bóveda, María de los Ángeles
Sobre as actuacións que debe levar a cago o Goberno galego en relación coa aplicación, no curso
escolar 2016-2017, das probas das reválidas previstas na LOMCE
Comisión 4ª, Educación e Cultura

- 9045 (10/PNC-000949)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Torrado Quintela, Julio e 2 máis
Sobre as demandas que debe realizar o Goberno galego ao Goberno central para a introdución de
modificacións no réxime especial da Seguridade Social dos traballadores do mar co fin de incre-
mentar o coeficiente redutor da idade de xubilación aplicado aos mariscadores, percebeiros e re-
colledores de algas
Comisión 8ª, Pesca e Marisqueo

- 9062 (10/PNC-000950)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Díaz Villoslada, Juan Manuel e 2 máis
Sobre a posta en pleno funcionamento polo Goberno galego do novo edificio xudicial da Fábrica
de Tabacos da Coruña
Comisión 1ª, Institucional, de Administración Xeral, Xustiza e Interior

- 9066 (10/PNC-000951)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Prado del Río, Paula e 6 máis
Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego en relación co modelo de financia-
mento das entidades locais, así como a demanda que debe realizar ao Goberno central para per-
mitir o investimento polos concellos do seu superávit na liquidación orzamentaria
Comisión 1ª, Institucional, de Administración Xeral, Xustiza e Interior

- 9106 (10/PNC-000952)
Grupo Parlamentario de En Marea
Vázquez Verao, Paula, e Villares Naveira, Luis
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Sobre a axilización polo Goberno galego dos trámites necesarios para a posta en funcionamento
do Centro de Día de Cambados no ano 2017
Comisión 5ª, Sanidade, Política Social e Emprego

- 9109 (10/PNC-000953)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Bará Torres, Xosé Luís e 5 máis
Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego para o establecemento da compos-
taxe como modelo universal de tratamento dos biorresiduos urbanos no horizonte de 2018, así
como sobre o estudo da posibilidade de colaboración coa Deputación Provincial de Pontevedra
no desenvolvemento do Plan Revitaliza e a súa ampliación ao resto do territorio galego
Comisión 2ª, Ordenación Territorial, Obras Públicas, Medio Ambiente e Servizos

- 9136 (10/PNC-000954)
Grupo Parlamentario de En Marea
Lago Peñas, José Manuel, e Sánchez García, Antón
Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego en relación co aumento da inflación
rexistrado en Galicia no primeiro cuadrimestre de 2017, en relación coas previsións iniciais, así
como coa media do Estado
Comisión 3ª, Economía, Facenda e Orzamentos

- 9172 (10/PNC-000955)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Rivas Cruz, José Luis e 5 máis
Sobre a elaboración polo Goberno galego, tras a consulta co sector, dun decreto que regule a exis-
tencia e particularidades das cervexas fabricadas de xeito artesanal en Galicia e, namentres, a sus-
pensión das prohibicións e sancións pola súa etiquetaxe como «artesá e galega»
Comisión 6ª, Industria, Enerxía, Comercio e Turismo

- 9175 (10/PNC-000956)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Presas Bergantiños, Noa e 5 máis
Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego en relación coa orde que regula as
novas instalacións de enerxía eléctrica fotovoltaica
Comisión 6ª, Industria, Enerxía, Comercio e Turismo

- 9182 (10/PNC-000957)
Grupo Parlamentario de En Marea
Vázquez Verao, Paula
Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego en relación coas listas de agarda de
prazas públicas de escolas infantís, a concesión do bono Concilia e a conciliación da vida laboral e
familiar, en particular, no ámbito das institucións públicas de Galicia
Comisión 5ª, Sanidade, Política Social e Emprego

- 9183 (10/PNC-000958)
Grupo Parlamentario de En Marea
Vázquez Verao, Paula
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Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego en relación coas listas de agarda de
prazas públicas de escolas infantís, a concesión do bono Concilia e a conciliación da vida laboral e
familiar, en particular, no ámbito das institucións públicas de Galicia
Comisión 5ª, Sanidade, Política Social e Emprego

- 9184 (10/PNC-000959)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Presas Bergantiños, Noa e 5 máis
Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego e a posición que debe trasladar ao
Goberno central en relación coa visita programada da Garda Real a varias localidades da provincia
de Ourense para desenvolver diversas actividades e exhibicións
Comisión 3ª, Economía, Facenda e Orzamentos

- 9191 (10/PNC-000960)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Presas Bergantiños, Noa e 5 máis
Sobre a actuación que debe levar a cabo o Goberno galego en relación coas denuncias das persoas
usuarias do programa da Axencia Tributaria para a elaboración da declaración da renda de 2016
referidas ás dificultades existentes para realizar os trámites en lingua galega
Comisión 3ª, Economía, Facenda e Orzamentos

- 9196 (10/PNC-000961)
Grupo Parlamentario de En Marea
Lago Peñas, José Manuel, e Sánchez García, Antón
Sobre a revisión polo Goberno galego da estratexia de desenvolvemento económico de Galicia, co
fin de frear a deriva cara a un modelo baseado en servizos de baixo valor engadido e o declive do
sector industrial, así como reverter as tendencias que se están a dar no emprego e a diverxencia
co resto de España
Comisión 3ª, Economía, Facenda e Orzamentos

- 9199 (10/PNC-000962)
Grupo Parlamentario de En Marea
Vázquez Verao, Paula
Sobre as modificacións que debe introducir o Goberno galego, mentres non se desenvolva unha
rede gratuíta de ensino infantil, no Decreto 49/2012, do 19 de xaneiro, polo que se aproba o réxime
de prezos das escolas infantís, así como no Decreto 91/2014, do 17 de xullo, polo que se modifica
o Decreto 49/2012
Comisión 5ª, Sanidade, Política Social e Emprego

- 9206 (10/PNC-000963)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Burgo López, María de la Concepción, e Álvarez Martínez, Luis Manuel
Sobre a actuación que debe levar a cabo o Goberno galego en relación co réxime de visitas públicas
gratuítas ao pazo de Meirás
Comisión 4ª, Educación e Cultura
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- 9230 (10/PNC-000964)
Grupo Parlamentario de En Marea
Vázquez Verao, Paula
Sobre a posta en funcionamento polo Goberno galego, antes do remate de 2017, do número de
prazas residenciais públicas e de centros de día suficientes para a atención integral das persoas
con diversidade funcional da comarca de Santiago de Compostela, así como o Centro Galego de
Desenvolvemento Integral para a Discapacidade na X lexislatura
Comisión 5ª, Sanidade, Política Social e Emprego

- 9233 (10/PNC-000965)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Egerique Mosquera, Teresa e 9 máis
Sobre a solicitude polo Goberno galego ao Concello de Vigo da remisión da proposta técnica refe-
rida ao tramo urbano da AP-9 ao seu paso polo barrio de Teis
Comisión 2ª, Ordenación Territorial, Obras Públicas, Medio Ambiente e Servizos

- 9235 (10/PNC-000966)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Rodil Fernández, Olalla e 5 máis
Sobre a supresión polo Goberno galego da alínea b) do artigo 2 do anexo I. Requisitos, da Orde do
11 de abril de 2017, conxunta da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria e
da Consellería de Economía, Emprego e Industria, pola que se establecen as bases para a concesión
de axudas de apoio á etapa de formación posdoutoral nas universidades do SUG, nos organismos
públicos de investigación de Galicia e noutras entidades do Sistema de I+D+i galego
Comisión 4ª, Educación e Cultura

- 9282 (10/PNC-000967)
Grupo Parlamentario de En Marea
Rodríguez Estévez, David, e Quinteiro Araújo, Paula
Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego para a aplicación da práctica do heo-
mulching para limitar o risco de erosión en zonas con figura de protección medioambiental afecta-
das polos incendios forestais
Comisión 7ª, Agricultura, Alimentación, Gandaría e Montes

- 9286 (10/PNC-000968)
Grupo Parlamentario de En Marea
Quinteiro Araújo, Paula, e Rodríguez Estévez, David
Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego en relación coa publicación das ordes
de convocatoria de axudas para agricultores e gandeiros e a tramitación das solicitudes
Comisión 7ª, Agricultura, Alimentación, Gandaría e Montes

- 9288 (10/PNC-000969)
Grupo Parlamentario de En Marea
Solla Fernández, Eva
Sobre a realización pola Xunta de Galicia das xestións necesarias para o uso ou adquisición do edi-
ficio Xeral Cíes para cubrir as demandas sanitarias ou sociosanitarias da zona e garantir o seu ca-
rácter e xestión públicos
Comisión 5ª, Sanidade, Política Social e Emprego
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- 9290 (10/PNC-000970)
Grupo Parlamentario de En Marea
Solla Fernández, Eva
Sobre a cobertura pola Xunta de Galicia das deficiencias e carencias existentes no Centro de Saúde
de Marín
Comisión 5ª, Sanidade, Política Social e Emprego

- 9296 (10/PNC-000971)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Prado Cores, María Montserrat e 5 máis
Sobre as demandas que debe realizar o Goberno galego ao Goberno central para mellorar o sistema
público de pensións
Comisión 5ª, Sanidade, Política Social e Emprego

- 9302 (10/PNC-000972)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Prado Cores, María Montserrat e 5 máis
Sobre a adopción polo Goberno galego das medidas necesarias para arranxar as carencias de per-
soal facultativo detectadas no Punto de atención continuada de Ordes, así como a descoordinación
entre o centro e o 061
Comisión 5ª, Sanidade, Política Social e Emprego

1.3.8. Procedementos de control económico e orzamentario
1.3.8.8. Información sobre préstamos e avais do Instituto Galego de Promoción Económica

Admisión a trámite e traslado á Comisión 3ª, Economía, Facenda e Orzamentos e publicación

- 9124 (10/IIGA-000003)
Dirección Xeral de Relacións Institucionais e Parlamentarias
Información sobre a situación das operacións de crédito e préstamo e sobre os avais vixentes a 31
de marzo de 2017 do Igape

Santiago de Compostela, 23 de maio de 2017
Diego Calvo Pouso
Vicepresidente 1º
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Partido dos 
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de Galicia 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Grupo Parlamentario 

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

Á Mesa do Parlamento 

 

 

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

deputadas, María Dolores Toja Suárez e Patricia Vilán Lorenzo e dos seus 

deputados, Julio Torrado Quintela e Luis Manuel Álvarez Martínez, a través do 

portavoz  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. 

 

 

Friend of the Sea é unha organización non gobernamental (ONG) sen ánimo de 

lucro que ten como obxectivo  a conservación do hábitat mariño, é un importante 

proxecto de certificación internacional para produtos de pesquería e acuicultura 

sostibles. Os produtos certificados inclúen a maioría das especies 

comercializadas, fariña de pescado, comida para peixes e aceite de pescado. 

 

 

Os requisitos de certificación cumpren coa FAO (directrices para o ecoetiquetado 

de pescado e produtos pesqueiros procedentes da pesca de captura mariña). En 

concreto, só poden ser certificados os produtos procedentes de poboacións 

mariñas que non  estean sobreexplotadas. 

 

 

Os criterios de pesca sostible desta organización requiren non sobrepescar, que 

non haxa impacto relevante nos fondos mariños, métodos de pesca selectiva, 

cumprimento de requisitos legais, xestión de residuos, etc.  

 

 

Dende o mes de marzo, tras nove meses de traballo, oito pincheiros do Porto de 

Celeiro, contan co selo de pesca sostible de Friend of the Sea. O porto pretende 

ter acreditados os seus 25 pincheiros de aquí a 2019. Os novos requirimentos da 

etiquetaxe supoñen máis traballo, polo tanto crease  a necesidade de incrementar 

os cadros de persoal. 

 

 

Segundo se puido ler nos medios de comunicación, a acollida no mercado foi 

boa, ata o punto de que os clientes estiveron dispostos a pagar algo máis de prezo 

ao se asociar o selo a unha maior calidade, incluso unha importante multinacional 

de distribución vén de incluílo no seu selo de Calidade e Orixe. 
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Por todo isto o Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, presenta a 

seguinte proposición non de lei: 

 

 

O Parlamento de Galicia insta o Goberno galego a levar a cabo accións de 

formación e divulgación do selo de calidade Friend of the sea, para promover o 

uso de artes selectivas, de baixo nivel de descartes e de capturas accidentais, así 

como protocolos respectuosos co medio ambiente. 

 

Pazo do Parlamento, 11 de maio de 2017 

 

 

 

 

 
 

 

 

Asinado dixitalmente por: 
 

María Dolores Toja Suárez na data 11/05/2017 19:41:55 
 

Patricia Vilán Lorenzo na data 11/05/2017 19:42:11 
 

Julio Torrado Quintela na data 11/05/2017 19:42:49 
 

Luis Manuel Álvarez Matínez na data 11/05/2017 19:42:59 
 

Xoaquín María Fernández Leiceaga na data 11/05/2017 19:43:12 
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Á Mesa do Parlamento 

 

 

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

seu deputado, María Dolores Toja Suárez e Julio Torrado Quintela, 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. 

 

 

Os accidentes de embarcacións por  impactos contra bateas non é que sexa moi común 

afortunadamente, pero abre o debate sobre a adecuada sinalización das bateas e outros 

elementos flotantes que permanecen invisibles durante a noite e constitúen un  perigo 

potencial para as embarcacións de pesca de baixura, problema este que é preciso 

resolver.   

 

 

Existe unha necesidade pois de realizar investimentos en prevención de accidentes e 

seguridade marítima. A sinalización luminosa sería unha medida básica, aínda que non a 

única, para previr certos riscos que poden  implicar as bateas, ao igual que se fai con 

outros artefactos flotantes, dado que as embarcacións de baixura son tecnoloxicamente 

moi básicas, e a observación visual, a intuición e a experiencia son, na maioría dos 

casos, os únicos elementos de detección de obstáculos.  

 

 

Portos de Galicia anunciou a finais de 2015 que reforzaría a seguridade marítima no ano 

2016 coa colocación de balizas, a cargo da Consellería do Mar e en atención á Lei de 

portos do Estado e da Mariña Mercante. Un plan que implicaría mellorar a sinalización 

luminosa dos accesos aos portos galegos. Este plan executaríase nas dúas anualidades  

seguintes pero, a  día de hoxe, aínda non é unha realidade. 

 

 

Por todo isto, o Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, presenta a seguinte 

proposición non de lei: 

 

 

O Parlamento de Galicia insta o Goberno galego a realizar, á maior brevidade, as 

xestións necesarias co Goberno do Estado para poder acometer, entre outras medidas,  a 

sinalización de bateas e outros artefactos flotantes que impliquen risco para a  

navegación, coa finalidade de previr accidentes por causa de impacto contra elementos 

flotantes. 

 

 

Pazo do Parlamento, 10 de maio de 2017 
 

 

Asinado dixitalmente por: 
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María Dolores Toja Suárez na data 11/05/2017 20:14:27 
 

Julio Torrado Quintela na data 11/05/2017 20:14:44 
 

Xoaquín María Fernández Leiceaga na data 11/05/2017 20:14:56 
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Á Mesa do Parlamento 

 

O Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, por iniciativa das 

súas deputadas e dos seus deputados Noela Blanco Rodríguez, Raúl 

Fernández Fernández, María Luisa Pierres López e Julio Torrado 

Quintela, 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 

 

A Convención Internacional sobre os dereitos con discapacidade, aprobada 

o 13 de decembro de 2006 pola Asemblea Xeral de Nacións Unidas, supón 

a consagración do enfoque de dereitos das persoas con discapacidade, de 

modo que considera ás persoas con discapacidade como suxeitos titulares 

de dereitos e que os poderes públicos están obrigados a garantir que o 

exercicio deses dereitos sexa pleno e efectivo. 

 

Este grupo parlamentario recibiu numerosas queixas de colectivos 

afectados e persoas a título individual de que a día de hoxe en Galicia 

seguen existindo importantes limitacións de accesibilidade para as persoas 

con discapacidade, ou con mobilidade reducida para acceder aos servizos 

de transporte ferroviario de viaxeiros en adecuadas condicións de calidade 

e seguridade. 

 

En España dítase o Real decreto lexislativo 1/2013, do 29 de novembro, 

polo que se aproba o Texto Refundido da Lei xeral de dereitos das persoas 

con discapacidade e a súa inclusión social, que prevé no seu artigo 27 que: 

 "I. As condicións básicas de accesibilidade e non discriminación das 

persoas con discapacidade para o acceso e utilización dos medios de 

transporte serán esixibles nos prazos e termos establecidos 

regulamentariamente. 

 

Non obstante, as condicións previstas no parágrafo anterior serán esixibles 

para todas as infraestruturas e material de transporte, de acordo coas 

condicións e prazos máximos previstos na disposición adicional terceira, I. 

II. No prazo de dous anos dende a entrada en vigor desta lei, o Goberno 

deberá realizar os estudos integrais sobre a accesibilidade aos diferentes 
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medios de transporte, no que se considere máis relevante dende o punto de 

vista da non discriminación e da accesibilidade.” 

 

Estando próximo o vencemento deste prazo máximo de esixibilidade das 

condicións básicas de accesibilidade e non discriminación para o acceso e 

utilización dos medios de transportes ferroviarios, non temos constancia de 

que en Galicia se realizaran estudos integrais de accesibilidade no 

transporte ferroviario, o que provoca que se cronifiquen as  dificultades de 

mobilidade e seguridade, ademais de xerar incerteza nos colectivos de 

persoas con discapacidade.  

 

Por todo o exposto, 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 solicitar do Goberno de 

España: 

 

1. A elaboración de maneira urxente dun estudo integral sobre a 

accesibilidade das persoas con discapacidade ou mobilidade reducida 

da rede ferroviaria na Comunidade Autónoma galega.  

2. A toma das medidas técnicas e organizativas precisas, en base ao 

determinado no estudo integral de accesibilidade, para garantir e facer 

efectivo de maneira urxente os dereitos ao acceso a todos os servizos 

de acceso ferroviario de viaxeiros/as en condicións de calidade e 

seguridade en Galicia. 

 

Pazo do Parlamento, 10 de maio de 2017 

 

Asdo.: Noela Blanco Rodríguez 

  Raúl Fernández Fernández 

  María Luisa Pierres López 

  Julio Torrado Quintela 

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

 

Asdo.: Xoaquín Fernández Leiceaga 

Portavoz do G.P. dos Socialistas de Galicia 
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Asinado dixitalmente por: 

 
Noela Blanco Rodríguez na data 12/05/2017 12:46:00 

 
Raúl Fernández Fernández na data 12/05/2017 12:46:07 

 
María Luisa Pierres López na data 12/05/2017 12:46:13 

 
Julio Torrado Quintela na data 12/05/2017 12:46:17 

 
Xoaquín María Fernández Leiceaga na data 12/05/2017 12:46:22 
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Á Mesa do Parlamento 

 

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

deputada e dos seus deputados Noela Blanco Rodríguez, Raúl Fernández 

Fernández, Juan Manuel Díaz Villoslada e Julio Torrado Quintela, 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 

 

En abril de 2012 a Xunta de Galicia pechou o centro de menores 

Montealegre, situado en Ourense, que acollía a mozos e mozas a partir de 

14 anos con importantes problemas de conduta, para segundo afirmou a 

daquelas Consellería de Traballo e Política Social, realizar obras debido a 

que as instalacións tiñan importantes deficiencias e carencias.  

 

Naquel momento, tanto os traballadores e traballadoras dos centros, os 

equipos técnicos de menores, a Fiscalía de Menores, a Policía autonómica, 

e mesmo o Valedor do Pobo, manifestaron que se consideraba un grave erro 

esta decisión, debido á necesidade deste recurso como resposta ás 

necesidades específicas destes e destas menores.  

 

O peche do centro de menores de Montealegre obrigou a que moitos destes 

e destas adolescentes acabaran no de protección ordinaria da Carballeira, 

mesturando de maneira indiscriminada casuísticas que van dende os 

problemas de conduta, ao consumo de sustancias tóxicas, ou a presenza 

dalgún tipo de trastorno psíquico. Esta mestura indiscriminada nunha 

mesma contorna prexudicou a todos os usuarios e usuarias posto que non se 

está ofrecendo a atención adecuada ás necesidades de cada un deles, co 

problema engadido de que ao tratarse dun centro de réxime aberto, as 

saídas de menores conflitivos e con trastornos de conduta son habituais. 

 

 

 

 

 

 

30890



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 

 

Por todo o exposto, o Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia 

presenta a seguinte proposición non de lei para o seu debate en Pleno: 

 

O Parlamento de Galicia insta a Xunta de Galicia a: 

  

En canto todas as circunstancias o permitan,  reabrir de xeito inmediato, o 

centro de menores de Montealegre, situado en Ourense,  garantindo que 

todos os servizos que se presten no mesmo sexan públicos, que estea 

atendido por empregados e empregadas públicos en número suficiente, e 

cos recursos técnicos e materiais necesarios para garantir unha atención de 

calidade. 

 

 

Pazo do Parlamento, 10 de maio de 2017 

 

Asdo.: Noela Blanco Rodríguez 

  Raúl Fernández Fernández 

  Juan Manuel Díaz Villoslada 

  Julio Torrado Quintela 

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

 

Asdo.: Xoaquín Fernández Leiceaga 

Portavoz do G.P. dos Socialistas de Galicia 

 

 

  

 

 

 
Asinado dixitalmente por: 

 
Noela Blanco Rodríguez na data 12/05/2017 13:01:18 

 
Raúl Fernández Fernández na data 12/05/2017 13:01:25 

 
Juan Manuel Díaz Villoslada na data 12/05/2017 13:01:29 

 
Julio Torrado Quintela na data 12/05/2017 13:01:34 
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Xoaquín María Fernández Leiceaga na data 12/05/2017 13:01:39 
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    Á MESA DO PARLAMENTO 

 

 

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

Chao Pérez e Ánxeles Cuña Bòveda, 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 á aplicación das probas reválidas no presente curso 

2016-2017. 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS  

 

A chegada da LOMCE a este país estivo, dende o principio, acompañada dunha 

morea de críticas, non só referidas aos seus contidos, afán privatizador, 

segregador e elitista; senón tamén á propia aplicación da mesma que, lonxe de 

traer certeza ao sistema educativo, sementou o caos, a inquedanza e a incerteza. 

Auténtico caos educativo pois profesorado, familias e alumnado levan 

enfrontándose nos últimos cursos a unha ausencia total de información por parte 

da Consellería incapaz de explicar en tempo e forma as consecuencias de 

aplicación da devandita lei. Así pasa, especialmente, en todo o referido á 

aplicación das reválidas, que de ser obrigatorias, de titulación e para todo o 

alumnado, foise rebaixando de contido ata acabar sendo diagnóstica e mostral.  

A piques de rematar o curso, apenas só un mes antes, a Consellería de Educación 

sacou dúas resolucións de 8 de maio de 2017, da Dirección Xeral de Educación  

                                                                                 

o desenvolvemento da avaliación final de educación secundaria obrigatoria e 

primaria nos centros docentes da Comunidade Autónoma de Galicia para o curso 

escolar 2016- 17 nas que fai públicas as datas das probas, 23 e 24 de maio, con 

menos de dúas semanas de antelación. Non só iso, senón que é precisamente a 

30893



 

 

 

 

data, a única información que teñen os centros seleccionados as a día de hoxe. 

Nin no que atinxe ao formato nin aos contidos específicos. 

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

Proposición non de lei: 

O Parlamento de Galicia insta ao Goberno galego a: 

1. Informar de xeito inmediato a todos os centros educativos sobre os contidos 

específicos das probas. 

2. Presentar un informe sobre os resultados das probas realizadas o pasado ano 

que inclúa o número de exames realizados, as cifras do absentismo, así como as 

principais conclusións das mesmas. 

3. Presentar un informe sobre o número de centros seleccionados para a 

aplicación das reválidas no presente curso así como os criterios de selección dos 

mesmos. 

 

Santiago de Compostela, 12 de maio de 2017. 

 

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

 Ánxeles Cuña Bóveda   Voceiro do G.P de En Marea 

 Deputadas do G.P. de En Marea.  

 

 

 

 

 

Asinado dixitalmente por: 

 

Luca Chao Pérez na data 12/05/2017 13:07:25 

 

María de los Ángeles Cuña Bóveda na data 12/05/2017 13:07:37 
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Luis Villares Naveira na data 12/05/2017 13:07:45 
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Á Mesa do Parlamento 

 

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

deputado e das súas deputadas Julio Torrado Quintela, María Dolores 

Toja Suárez e Noela Blanco Rodríguez, a través do seu portavoz, e ao 

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

seguinte proposición non de lei para o seu debate en Pleno. 

 

Exposición de motivos 

 

Os/as mariscadores/as, percebeiros/as e recolledores/as de algas son un 

colectivo incluído no Réxime Especial da Seguridade Social dos 

Traballadores do Mar (RETM) como traballadores por conta propia (BOE 

22 de outubro de 2015).  

 

A efectos da cotización e posterior xubilación, este sector vese afectado por 

un coeficiente redutor de 0,10. Este coeficiente vén sendo un obxecto de 

debate por parte dos/as traballadores/as do marisqueo e derivados, pois se 

realiza un efecto comparativo con outros colectivos afectados por outros 

factores redutores, como outros/as traballadores/as en embarcacións de 

pesca ou da Mariña Mercante, que poden chegar ao 0,40. 

 

O Real decreto 1561/1995 do Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales 

establece unha serie de criterios para delimitar cales son os traballos 

excepcionalmente penosos, perigosos, insalubres ou tóxicos. Nesta liña, o 

traballo de extracción de marisco padece condicións laborais difíciles, 

sometido a humidade e permanencia na auga durante horas, castigando o 

corpo no traballo esforzado de recollida e baixo condicións climatolóxicas 

difíciles en moitos dos casos, o que se aliña co sinalado no dito real decreto 

como exposición a frío, ou exposición a excesiva carga física É por isto 

que a consideración de penosidade deste labor está máis que xustificada, e 

polo que o coeficiente corrector pode ser considerado menor do merecido. 

 

O colectivo de mariscadores/as diminuíu en grande número nos últimos 

tempos, reducíndose de aproximadamente 6500 ata menos de 4000 nos 

últimos 15 anos, o que amosa un problema estrutural relacionado coa 

calidade e a produtividade do traballo no mar. Non entanto é 
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imprescindible garantir as mellores condicións posibles para garantir a 

continuidade dun sector fundamental para a eido económico de Galicia, 

tanto de maneira directa como indirecta. 

 

Pola consideración dunha necesidade de establecer un sistema equilibrado 

no que corresponde á seguridade social, e ponderar esta necesidade co 

recoñecemento da penosidade do traballo do apromarisqueo, é preciso 

revisar o modelo no que afecta a este sector. 

 

Por todo o exposto, 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 que se dirixa ao Goberno 

de España para que modifique o Réxime Especial da Seguridade Social dos 

Traballadores do Mar nas cuestións de: 

 

 a) Incrementar o coeficiente redutor aplicado a mariscadores/as, 

percebeiros/as e recolledores/as de algas a un 0,15. 

 

 b) Estudar a viabilidade dun sistema de tramos de acollemento 

voluntario que permita aos e ás traballadores/as optar por un incremento da 

súa cotización para así, de maneira correlacional, aumentar o seu 

coeficiente redutor. 

 

 

Pazo do Parlamento, 10 de maio de 2017 

 

Asdo.: Julio Torrado Quintela 

  María Dolores Toja Suárez 

  Noela Blanco Rodríguez 

Deputado e deputadas do G.P. dos Socialistas de Galicia 

 

Asdo.: Xoaquín Fernández Leiceaga 

Portavoz do G.P. dos Socialistas de Galicia 

 

 

 

 

30897



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: 

 
Julio Torrado Quintela na data 12/05/2017 13:25:59 

 
María Dolores Toja Suárez na data 12/05/2017 13:26:05 

 
Noela Blanco Rodríguez na data 12/05/2017 13:26:12 

 
Xoaquín María Fernández Leiceaga na data 12/05/2017 13:26:18 
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Á Mesa do Parlamento 

 

 

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

súas deputadas, Juan Díaz Villoslada, Patricia Vilán Lorenzo e Matilde Begoña 

Rodríguez Rumbo, 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. 

 

 

En 2010 o Concello da Coruña cedía á Xunta de Galicia o edificio protexido da Fábrica 

de Tabacos, patrimonio emblemático da cidade, para a súa rehabilitación e instalación 

dos equipamentos xudiciais que precisaba e precisa A Coruña. 

 

 

Tras un retraso de tres anos e un investimento de case 20 millóns de euros, a Xunta de 

Galicia inaugurou oficialmente o pasado 31 de marzo deste ano o edificio rehabilitado, 

no que está previsto instalar a Audiencia Provincial, a Fiscalía, a Xunta Electoral, o 

Xulgado de Menores e de Vixilancia Penitenciaria, ademais doutras oficinas auxiliares, 

desprazando ao novo edificio aproximadamente a 175 persoas, entre xuíces e fiscais e 

funcionarios dos corpos xudiciais. 

 

 

O Goberno galego solicitara o 23 de marzo, só oito días antes da inauguración, ao 

Concello da Coruña as correspondentes licencias urbanísticas para a apertura e 

ocupación do novo edificio. O organigrama de traballo da Consellería de Presidencia 

tiña previsto iniciar a mudanza das indicadas oficinas xudiciais o dia 3 de abril para 

poñer o edificio en pleno funcionamento o 5 de maio actual. 

 

 

Parece ser que actualmente as preceptivas licencias urbanísticas aínda non foron 

outorgadas polo Concello, polo que as previsións para a efectiva posta en 

funcionamento das novas instalacións xudiciais na Coruña se están a demorar 

novamente. 

 

 

Ademais, os representantes do persoal de xustiza da Coruña teñen manifestado a falta de 

información por parte da Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e 

Xustiza no que atinxe a todo este importante proceso de traslado, debéndose en todo 

momento asegurar as preceptivas obrigas en materia de seguridade e saúde no traballo e, 

moi especialmente, a axeitada coordinación entre os órganos xudiciais que se van 

instalar no novo edificio e aqueles que, aínda permanecendo noutras instalacións 

xudiciais da cidade, interveñen nas diferentes fases procesuais dos procedementos 

xudiciais.  
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Se é importante unha correcta e transparente reinstalación do persoal, das oficinas e dos  

equipamentos tecnolóxicos, por suposto en correcta situación urbanística, é esencial que 

todos os mecanismos de coordinación e cooperación garantan un seguro e eficaz servizo 

da Xustiza na cidade da Coruña. 

 

 

Por outra parte, e non sen retraso tamén desde os anuncios de 2009, a Xunta de Galicia 

anuncia agora a implantación paulatina da Oficina xudicial como novo modelo 

organizativo, cun ensaio piloto en Ourense, pero sen que coñezamos qué previsión de 

implantación existe da nova oficina na  Coruña, nun momento no que se está a poñer en 

marcha o novo edificio xudicial da Fábrica de Tabacos. 

 

 

Polo exposto o Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, presenta a seguinte 

proposición non de lei: 

 

 

O Parlamento de Galicia insta o Goberno galego a poñer en pleno funcionamento o 

novo edificio xudicial da Fábrica de Tabacos da Coruña sen máis demora. 
 

  

Pazo do Parlamento, 11 de maio de 2017 

 

 
 

 

 

 

 

Asinado dixitalmente por: 
 

Juan Manuel Díaz Villoslada na data 12/05/2017 14:10:42 
 

Patricia Vilán Lorenzo na data 12/05/2017 14:11:53 
 

Matilde Begoña Rodríguez Rumbo na data 12/05/2017 14:11:58 
 

Xoaquín María Fernández Leiceaga na data 12/05/2017 14:12:48 
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Á Mesa do Parlamento 

O Grupo Parlamentario Popular de Galicia, a través do seu Portavoz, e por iniciativa 
das deputadas e deputados Paula Prado del Río, Alberto Pazos Couñago, Jacobo 

Moreira Ferro, César Fernández Gil, Julia Rodríguez Barreira, Aurelio Núñez 

Centeno e Isabel Novo Fariña, ao abeiro do disposto nos artigos 160 e concordantes 
do Regulamento da Cámara, presenta ante esa Mesa, a seguinte Proposición non de 
Lei para o seu debate en Pleno. 

 

Exposición de motivos: 

A Federación Galega de Municipios e Provincias representa ás entidades locais de 
Galicia, recolle as súas demandas e  necesidades; e no marco da colaboración 
institucional habitual coa Xunta de Galicia existe un diálogo fluído co fin de acadar 
solucións que dean resposta a esas necesidades. 

Neste contexto o Vicepresidente da Xunta de Galicia ten manifestado en sede 
parlamentaria que o goberno autonómico apoia aos concellos e comparte moitas das 
súas aspiracións por iso a colaboración entre Xunta e FEGAMP é constante. 

Unha das demandas trasladadas polas entidades locais á Xunta de Galicia refírese á 
revisión do modelo de financiamento. 

Por todo o exposto, o Grupo Parlamentario Popular, presenta a seguinte Proposición 
non de lei para o seu debate en Pleno: 

O Parlamento de Galicia insta ao goberno galego a: 

1.- Realizar un estudo pormenorizado, no seo da Subcomisión Permanente de Réxime 
Económico e Financeiro, sobre as axudas que a Xunta de Galicia destina aos 
concellos, e que a vista do resultado do mesmo se determinen as axudas que poden 
ser integradas no Fondo de Cooperación Local. 

2.- No eido da normativa de transparencia, estudar a mellora dos mecanismos que 
permitan a visualización das axudas recibidas polas entidades locais de Galicia. 

3.-Revisar os mecanismos que permitan a axilización e simplificación dos trámites a 
realizar por parte das entidades locais e estudar a posibilidade de prever nas 
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subvencións destinadas ás entidades locais a realización de pagamentos anticipados, 
nos supostos e cas limitacións impostas pola normativa de subvencións. 

4.-A que inste ao Goberno de España a levar a cabo as modificacións lexislativas 
oportunas para permitir aos concellos o emprego do superávit, dentro dos límites 
marcados pola normativa europea de estabilidade orzamentaria. 

 

 

Santiago de Compostela 12 de maio de 2017. 

 

 

 

Asinado dixitalmente por: 

 

Pedro Puy Fraga na data 12/05/2017 16:02:42 

 

Paula Prado Del Río na data 12/05/2017 16:02:49 

 

César Manuel Fernández Gil na data 12/05/2017 16:03:03 

 

Aurelio Alfonso Núñez Centeno na data 12/05/2017 16:03:09 

 

María Isabel Novo Fariña na data 12/05/2017 16:03:20 

 

Alberto Pazos Couñago na data 12/05/2017 16:03:41 

 

María Julia Rodriguez Barreira na data 12/05/2017 16:03:52 

 

Jacobo Moreira Ferro na data 12/05/2017 16:04:02 
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Á MESA DO PARLAMENTO 

 

O Grupo Parlamentario de En Marea,  a iniciativa da deputada Paula 

Vázquez Verao e do seu deputado e voceiro Luís Villares Naveira, 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 Centro de Día de 

Cambados. 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

O 29 de xullo de 2010 a Conselleira de Traballo e Benestar, Beatriz Mato, 

anuncia a construción dun Centro de Día para persoas maiores en Cambados, 

cunhas corenta prazas, en terreos municipais. 

As obras, nas que se gastaron  uns 800.000 € de fondos autonómicos, non se 

iniciaron ata 2014, sendo o 9 de novembro de 2015 cando representantes da 

Xunta acoden a Cambados para certificar a realización do edificio, sen ter 

avisado ao Concello de Cambados. 

Tras infrutuosas preguntas por parte da Concellaría de Servizos Sociais, Sanidade 

e Terceira Idade do Concello de Cambados á Xunta, o 7 de decembro de 2015, a 

Xunta recomenda ao Concello de Cambados que se incorpore ao Consorcio 

Galego de Servizos de Igualdade e Benestar, o que o Concello acepta. 

Nos Orzamentos da Xunta para 2016, na partida para Cambados relativa ás 

persoas maiores e dependentes, a Xunta só consignou 12,99 €. 
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En novembro de 2016, a Xunta comprométese a abrir o centro “o antes posible”, 

sinalando a data de marzo de 2017. 

En marzo de 2017, Xunta e Concello asinan un convenio para sacar a concurso a 

compra de material para o centro, achegando o Concello 20.000 €, para o cal a 

administración local dispón unha partida orzamentaria. 

Nos Orzamentos da Xunta de 2017 si está incluída as partidas para a xestión e 

equipamento e amoblado do Centro de Día de Cambados, pero, a inicios de maio 

de 2017 aínda non se produciu a licitación pública para ambos concursos. 

Ademais, a Xunta non concreta ao Concello de Cambados un prazo para a 

apertura do Centro de Día, pese aos continuos requirimentos por parte desta 

administración local. 

A non apertura do centro provocou xa certo deterioro das instalacións. 

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

Proposición non de lei para o seu debate en Pleno. 

 

O Parlamento de Galicia insta a Xunta de Galicia  a axilizar os trámites para 

poñer en funcionamento o Centro de Día de Cambados neste ano 2017. 

 

Santiago de Compostela, 15 de maio de 2017. 

 

Asdo.: Paula Vázquez Verao 

Deputada do G.P. de En Marea. 
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Asdo.: Luís Villares Naveira 

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

 

 

 

 

 

Asinado dixitalmente por: 

 

Paula Vázquez Verao na data 15/05/2017 10:33:29 

 

Luis Villares Naveira na data 15/05/2017 10:33:36 
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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, Noa Presas Bergantiños, Ana Belén 

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

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

Proposición non de lei para o seu debate en Pleno. 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

1. A loita contra o cambio climático é un dos grandes desafíos do noso 

tempo.  Para combater esta ameaza, é preciso desenvolver unha estratexia política 

integral e transversal  que aposte por transformacións profundas e duradeiras no 

modelo económico, ambiental e social. 

Unha estatexia destas características debe incidir en aspectos que son centrais 

para combater o deterioro ambiental, preservar os ecosistemas, mellorar a calidade 

de vida, e promover a actividade económica e o emprego en sectores emerxentes e 

con grande potencialidade de crecemento. 

2. Desde o punto de vista do BNG é urxente planificar e coordinar as 

actuacións cando menos nos seguintes ámbitos: 

a) Modelo enerxético que favorece e promova as enerxías limpas e 

renovábeis e que responda as necesidades da sociedade e da economía galega 
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b) Modelo de mobilidade que prime as formas de mobilidade sustentábel, 

saudábel e segura: a mobilidade natural, o transporte público e o ferrocarril. No caso 

do transporte de mercadorías, cómpre facer unha aposta decidida polo ferrocarril. 

c) Modelos urbanos compactos, que primen a cohesión social e a convivencia 

nos espazos públicos, fomentando o consumo  e a residencia de proximidade, e a 

ubicación racional dos equipamentos e servizos. 

d) Modelo de ordenación e xestión do monte que favoreza a 

multifuncionalidade, a protección dos solos, a conservación da biodiversidade, a 

eliminación e prohibición das especies exóticas invasoras, e a produción de bens de 

alto valor engadido. 

e) Protección da biodiversidade mediante a ampliación dos espazos naturais 

protexidos até unha porcentaxe de cando menos o 20% do territorio na actual 

lexislatura. 

f) Un novo modelo de xestión do ciclo da auga, que incida na calidade e 

disponibilidade deste recurso fundamental para a vida e a actividade económica. 

g) Un novo modelo de xestión e tratamento dos residuos, tanto no que atinxe 

aos de orixe industrial, aos procedentes da actividade do sector primario, e aos 

residuos sólidos urbanos, que prime a reducción, a reutilización e a reciclaxe, así 

como a potenciaciación do tratamento de proximidade e a compostaxe dos 

biorresiduos. 

h) Desenvolvemento de políticas de ordenación do territorio e dos usos do 

solo que teñan en conta as actividades tradicionais e sustentábeis,  a cohesión  social 

e o equilibrio territorial, o impacto das infraestruturas, dos equipamentos e dos 
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servizos, e a protección de espazos de alto valor ecolóxico como humidais e 

marismas. 

Ao mesmo temo, desde o goberno galego débense promover liñas de 

actuación política encamiñadas  a minimizar o impacto ambiental das actividades 

industriais e a fomentar hábitos de vida e de consumo que incidan na redución da 

pegada de carbono e dos gases de efecto invernadoiro. 

3. No tocante á xestión e tratamento dos residuos sólidos urbanos, a Xunta de 

Galiza apostou por un sistema centralizado, costoso e ineficiente, que ten elevados 

custos económicos, sociais e ambientais, e que incumpre a normativa estatal e 

europea sobre esta materia, pola imposibilidade de cumprir o obxectivo de reciclaxe 

do 50% dos residuos antes de 2020. 

O BNG considera necesario promover e potenciar o tratamento in situ ou no 

ámbito máis próximo dos residuos sólidos ubanos, nomeadamente no caso dos 

biorresiduos. A deputación de Pontevedra puxo en marcha um programa pioneiro 

denominado Revitaliza, que ten como obxectivo implantar a compostaxe como 

sistema de tratamento dos resideuos urbanos biodegradábeis.  

O propio plan de xestión de residuos sólidos urbanos 2011-2020 da Xunta de 

Galicia contempla, na actualización de 2016, a necesidade de 12 plantas de 

compostaxe así como outras fórmulas como a compostaxe in situ (domicialiaria e 

comunitaria). 

 

 Polo anteriormente exposto, o Grupo Parlamentar do BNG presenta a 

seguinte proposición non de lei para o seu debate en Pleno: 
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O Parlamento Galego insta á Xunta de Galiza a 

1. Establecer a compostaxe (domiciliaria, comunitaria e en planta) como 

sistema universal de tratamento dos biorresiduos urbanos no horizonte do ano 2018, 

aprobando as modificacións legais e normativas oportunas. 

2. Abrir un proceso de diálogo coa Deputación de Pontevedra para estudar a 

posibilidade de colaborar no desenvolvemento do plan Revitaliza e amplialo ao resto 

do territorio galego.” 

 

Santiago de Compostela, 15 de maio de 2017 

 

Asdo.: Luis Bará Torres 

Noa Presas Bergantiños 

Olalla Rodil Fernández 

Xosé Luis Rivas Cruz 

Montserrat Prado Cores 

Deputadas e deputados do G.P. do BNG 

Ana Belén Pontón Mondelo  

Portavoz do G.P. do BNG 

 

 

 

Asinado dixitalmente por: 

 

Xosé Luis Bará Torres na data 15/05/2017 10:54:46 
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Noa Presas Bergantiños na data 15/05/2017 10:54:52 

 

Olalla Rodil Fernández na data 15/05/2017 10:54:57 

 

Xose Luis Rivas Cruz na data 15/05/2017 10:55:00 

 

María Montserrat Prado Cores na data 15/05/2017 10:55:05 

 

Ana Pontón Mondelo na data 15/05/2017 10:55:06 
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    Á MESA DO PARLAMENTO 

 

O Grupo Parlamentar de En Marea, por iniciativa do seu deputado Manuel 

Lago Peñas e 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 

No que levamos do ano 2017 Galicia esta sufrindo un aumento da inflación moi 

por riba tanto das previsións iniciais como da media do Estado. O IPC en termos 

anuais medrou o 3,3% en xaneiro fronte o 3% en España; o 3,3% en febreiro 

fronte o 3% en España; o 2,7% fronte o 2,3% en marzo e no mes de abril a suba 

dos prezos en Galicia foi do 2,8% fronte ao 2,6%. 

En síntese, a inflación en Galicia no primeiro cuadrimestre acumula un 

incremento medio do 3% fronte ao 2,7% de España e ámbolos dous moi por riba 

da previsión de inflación para 2017 que é o 1,2%. 

Xa son catro meses nos que os prezos medran por riba do 3%, a cifra máis alta 

dende 2008, e iso significa que non estamos diante dun simple e conxuntural 

aumento dos prezos, senón que volvemos ao escenario habitual de inflación da 

economía española e galega. 

O que introduce maiores problemas neste caso é a abrupta transición de 

escenarios de inflación moi baixa e mesmo negativa, o outro, onde se 

incrementan os prezos de forma significativa. 

A razón é que cando os prezos soben máis do que estaba previsto provocan 

graves distorsións económicas e quebrantos nos casos de perceptores de rendas 

que non se actualizan de forma inmediata para corrixir a desviación dos prezos. 
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Esta é a situación na que a día de hoxe se atopan os empregados públicos, os 

asalariados en xeral, os pensionistas, os perceptores de rendas públicas. En 

concreto: 

1.- Os empregados públicos, que teñen os seus salarios nominais conxelados 

porque o orzamento da Xunta de Galicia non contempla ningún incremento, de 

tal forma que xa levan catro meses perdendo un 3% de poder adquisitivo.  

Dende o 2010, no que se lle baixou o soldo ao 5%, esta é a maior redución do seu 

salario real. 

2.- Os asalariados do sector privado, que acordaron coas empresas un incremento 

salarial do 1%  en 2016 e que agora sofren un enorme retraso na negociación dos 

convenios para 2017, de tal forma que están perdendo ata dous puntos de poder 

adquisitivo. Unha situación que non se daba dende 2013 porque, a pesares dos 

baixos incrementos nominais pactados a inflación baixa ou negativa traducíase 

en ganancia de poder adquisitivo. 

3.- Os pensionistas, que teñen a súa pensión practicamente conxelada dende 2014 

por aplicación da fórmula de revalorización introducida na última reforma do 

sistema de pensións, xa que nos últimos catro anos ––incluído o 2017–– as 

pensións increméntanse o 0,25% cada ano. En catro anos a subida acumulada e 

do 1% e, agora, cun IPC no 3% van sufrir una perda brutal de poder adquisitivo, 

algo inaceptable nun país como o noso no que a pensión media está en 771 euros. 

4.- Os perceptores de calquera prestación pública, dende a Risga ata as 

prestacións por desemprego. Porque ningunha destas rendas se van a actualizar e, 

polo tanto, empezan o ano perdendo o 3% do seu valor real. Unha situación que 

afecta de forma especial ás prestacións vinculadas o IPREM que leva, dende o 

ano 2010,  conxelado en 532 euros. 

Estamos falando da inmensa maioría social, porque as persoas pensionistas, as 

asalariadas do sector público e privado, os desempregados e as persoas que 
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dependen deles supoñen unha porcentaxe próxima ao 90% do total da sociedade 

galega. 

Por iso, a redución das súas rendas en termos reais –salarios, pensións, 

prestacións- non só vai provocar un empeoramento das súas condicións de vida 

senón que, ademais, ten graves e negativas repercusións sobre a actividade 

económica. 

Cos datos de 2015 do IGE sabemos que estas rendas supoñen o 87% do gasto dos 

fogares galegos e, polo tanto, a redución das súas rendas, en termos reais, vai 

provocar unha caída da demanda interna  que terá como consecuencia inmediata 

unha desacelaración da actividade económica. 

Os fogares que teñen como principal fonte de ingresos os salarios  aportaron o 

46% do gasto total en Galicia en 2015, seguido do 39% gastado por fogares que 

teñen nas pensións os subsidios e as prestacións a súa fonte principal de ingresos. 

Baixar salarios e pensións supón deprimir a demanda interna e, polo tanto, a 

económica e o emprego. 

Nestes anos anteriores deuse a situación contraria. A pesares de que tanto salarios 

como as pensións tiveron incrementos mínimos –– o 0,25 as pensións e por baixo 

do 1% os salarios–– a inflación negativa transformou esta variación mínima en 

incrementos reais das rendas. 

Agora a situación é contraria: segue o incremento nominal baixo pero cunha 

inflación no 3% prodúcese unha enorme perda de poder adquisitivo dos 

pensionistas e asalariados. 

Segundo o discurso oficial o 2017 é o cuarto ano da recuperación, pero para os 

825.000 asalariados e asalariadas de Galicia e as súas familias e para os 760.000 

pensionistas continúa a crise, porque van sufrir unha caída moi importante da súa 

renda real. 
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Un problema que ten a súa orixe nas prácticas dos oligopolios, especialmente, os 

que dominan o sector enerxético, tanto no mercado da electricidade como no dos 

carburantes. 

Neste caso non é discutible quen ten a responsabilidade no aumento da inflación: 

obviamente non son os salarios- que apenas medran o 1%- senón os beneficios 

extraordinarios que acadan as grandes compañías eléctricas e petroleiras que se 

aproveitan da súa posición de control para subir prezos e obter así unha maior 

rendibilidade. 

O informe do IGE demóstrao con total evidencia, porque os principais 

responsables de que o IPC este no 3% son dúas rubricas: electricidade, gas e 

combustibles e a utilización do vehículo persoal polo prezo dos carburantes. 

Entre estas dúas rubricas aportan 2,1 puntos dos 3 no que se incrementaron os 

prezos: o 65% do total. 

Un comportamento inaceptable por moitas razóns de xustiza social, pero tamén 

económicas. Levamos sete anos sufrindo unha deriva devaluación interna, que se 

concreta na redución dos salarios, baixo a coartada de recuperar competitividade 

internacional a través da redución dos prezos. Pois ben, se o IPC en 

España/Galicia medra o dobre que a media da UE, significa que por culpa do 

incremento dos beneficios do oligopolio enerxético, pérdense as hipotéticas 

vantaxes da redución de custes pagada co duro prezo da redución dos salarios. 

E, polo tanto, un comportamento empresarial inaceptable que afecta ao conxunto 

da economía e, polo tanto, do emprego, que ten que ser corrixido de xeito 

inmediato. Non se pode aguantar que se someta a toda a cidadanía a unha dieta 

de austeridade extrema e que unha ínfima minoría se burle dese esforzo con 

prácticas que provocan problemas de competitividade ás empresas industriais e 

ao conxunto da economía do país. 
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Hai que dicilo claramente: é urxente actuar contra os oligopolios, defendendo os 

intereses da cidadanía, do tecido produtivo e do conxunto do país. 

As consecuencias da abrupta subida dos prezos por culpa  dos oligopolios ten 

consecuencias sobre a vida das persoas, sobre a economía e tamén sobre as 

contas públicas, empezando polos orzamentos. 

Nos orzamentos para 2017, que se veñen de probar fai pouco no Parlamento, 

tanto os ingresos como os gastos están condicionados por unha previsión de 

inflación que está moi por baixo da realidade actual. 

A previsión de inflación do orzamento é do 1,2% pero o IPC leva  catro meses 

instalado no 3%: case o triplo. E isto ten consecuencias moi relevantes, tanto nos 

ingresos como nos gastos. 

Nos gastos, porque con este nivel de prezos o orzamento, no seu conxunto, 

decrece en termos reais, porque o seu crecemento nominal está por baixo do 3%. 

Así, as operacións non financeiras medran no orzamento o 2,7% en comparación 

con 2016 e, polo tanto, cunha inflación do 3% estase reducindo ao 0,3% en 

termos reais, unha caída que afecta de forma especial aos gastos de persoal xa 

que o incremento nominal do 1,3% transfórmase nunha redución do 1,7% en 

termos reais. 

Unha caída en termos reais que afecta á maioría das funcións nas que se distribúe 

o orzamento. A sanidade e a educación medran o 2,8% nominal e polo tanto 

sofren unha redución en termos reais. E o mesmo lle sucede ao investimento en 

infraestruturas, á dinamización do medio rural, ás actuacións medioambientais e 

ao I+D+i. 

O orzamento de 2017 xa non se podía cualificar de expansivo porque medraba 

por baixo do PIB nominal pero agora, cunha inflación que case triplica a 

previsión, pasa a ser un orzamento claramente contractivo. Un dato demóstrao: o 
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PIB nominal podería superar o 5% de manterse o IPC no seu valor actual fronte 

ao 2,8% no que medrara o gasto non financeiro, o que financia os servizos 

públicos, os investimentos, as prestacións e a política social. 

No caso dos ingresos a situación sería a inversa, porque un incremento nominal 

superior ao estimado tradúcese na mellora das bases impoñibles das diferentes 

figuras tributarias e, polo tanto, a recadación será maior á prevista. 

Por iso, se non hai rectificación nos gastos, o resultado será a profundización nas 

políticas de recortes, destinando os maiores ingresos nominais a reducir o déficit 

ao tempo que se empeora a dotación de recursos que financian os servizos 

públicos. 

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

Proposición non de lei: 

O Parlamento de Galicia insta a Xunta de Galicia a: 

- Combater as causas que están detrás do incremento dos prezos, en 

especial, se o IPC en Galicia segue por riba da media do Estado. 

- Buscar a fórmula de compensar a perda de poder adquisitivo das persoas 

que dependan dela. 

- Rectificar as cifras macroeconómicas e as estimacións de ingresos e gastos 

para adaptalas á nova realidade. 

Santiago de Compostela, 15 de maio de 2017. 

 

Asdo.: Manuel Lago Peñas,   Asdo.: Luís Villares Naveira 

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

 

30916



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Asinado dixitalmente por: 

 

José Manuel Lago Peñas na data 15/05/2017 16:42:13 

 

Luis Villares Naveira na data 15/05/2017 16:42:25 
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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, Noa Presas Bergantiños, Ana 

Belén Pontón Mondelo, Olalla Rodil Fernández, Montserrat Prado Cores 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. 

 

Existe hoxendía en Galicia un bo número de pequenas empresas que fabrican 

cervexa de xeito artesanal. Algunhas delas, as máis, dunha excelente calidade e con 

personalidade propia. 

Sen embargo neste noso País hai unha ausencia de lexislación específica para 

este produto que regule as figuras de artesá e galega. O Estado si ten lexislación e 

Cataluña tamén. 

As características especiais deste produto, a súa elaboración e a súa 

singularidade fan que algunhas empresas e marcas teñan problemas co etiquetado por 

figurar na identificación as palabras artesá e galega. 

Non hai moito tempo unha prestixiosa marca de cervexa artesá foi sancionada 

por unha, ó noso xuízo, deficiente interpretación da lei e a non observación das 

peculiaridades deste produto. 

Porque se trata dun produto no que un elemento fundamental no seu proceso de 

elaboración que condiciona e determina o resultado final dun xeito inequívoco, non é 

ponderados na súa xusta medida. 
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Estamos a referirnos á auga e ás súas características químicas. 

Recoñecidas mundialmente pola súa calidade e a súas peculiaridades as cervexas 

de Chequia, Illas Británicas, Alemaña, Irlanda e Bélxica, famosas internacionalmente, 

disfrutan dese recoñecemento grazas a un condicionante esencial: a auga propia de cada 

unha das rexións onde se producen, sumado á protección que as súas Administracións 

Públicas respectivas lles conceden chegando nalgúns casos á DO. 

A auga dos mananciais do Morrazo non é galega? A auga por vir transportada 

polas nubes e proceder dun mar universal non é galega? Non pasa por un proceso de 

filtración a través das diferentes capas do solo, resultado de séculos de erosión, 

estratificación a base da rocha nai orixinal galega e cunha acidez, composición e un 

longo etc. que lle confire un carné de identidade galego? 

Non podemos darlle carta de nacionalidade diferenciada a esa auga? Non 

condiciona dun xeito total a auga todo o proceso de fermentación, elaboración e o 

resultado final da cervexa? 

Pois se así é, van sendo horas de rematar con esta situación surrealista que fai 

que mentres cervexas artesás de diferentes rexións e países do estado español poidan 

etiqueta-lo seu produto coas palabras que aluden á súa condición de artesá e xeografía, 

as nosas reciban apoios da Consellería en forma de sancións e ameazas. 

Curiosamente algunha destas marcas pode comercializarse fóra de Galicia con 

ese etiquetado sen estar á marxe da lei e aquí non. 

Non sería descabellado que a Xunta de Galicia tentase falar co sector e chegar 

polo menos a unha IXP ou algo polo estilo. 
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Por todo o exposto, o Grupo Parlamentar do BNG presenta a seguinte 

proposición non de lei para o seu debate en Pleno: 

“O Parlamento galego insta á Xunta de Galicia a: 

-Que no prazo máis breve posible, tras consulta ó sector, se elabore un decreto 

que regule a existencia deste produto e que contemple e regule de xeito adecuado as 

particularidades das cervexas artesáns galegas. 

-Que mentres isto non se fai, queden en suspenso as sancións e prohibicións dos 

etiquetados que contemplen as verbas artesá e galega.” 

 

Santiago de Compostela, 16 de maio de 2017 

 

Asdo.: Xosé Luis Rivas Cruz 

Noa Presas Bergantiños 

Olalla Rodil Fernández 

Montserrat Prado Cores 

Luis Bará Torres 

Deputadas e deputados do G.P. do BNG 

Ana Belén Pontón Mondelo  

Portavoz do G.P. do BNG 

 

 

 

Asinado dixitalmente por: 
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Xose Luis Rivas Cruz na data 16/05/2017 10:22:50 
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María Montserrat Prado Cores na data 16/05/2017 10:23:02 

 

Xosé Luis Bará Torres na data 16/05/2017 10:23:04 

 

Ana Pontón Mondelo na data 16/05/2017 10:23:07 
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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, Ana Belén 

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

Montserrat Prado Cores 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 á orde que regula novas instalación de produción 

eléctrica fotovoltaica 

 

O Ministerio de Enerxía, Turismo e Axenda Dixital estivo a traballar 

nunha proposta de orde pola que se regula o procedemento de asignación do 

réxime retributivo específico na convocatoria para novas instalacións de 

produción de enerxía eléctrica a partires de fontes de enerxía renovábeis no 

sistema eléctrico peninsular. Todo este proceso suscitou non pouca polémica no 

sector, nomeadamente no referido á enerxía fotovoltaica e ao feito de se os 

borradores e orde definitiva eran tecnoloxicamente neutros ou non. 

Na versión do 29 de decembro de 2016 desta proposta, no Anexo da 

mesma, e en concreto no apartado 1.1., contemplábanse os parámetros 

retributivos das instalacións tipo de referencia con autorización de explotación 

definitiva nos anos 2017, 2018, 2019 que serían de aplicación no semiperiodo 

regulatorio que se inicia o 1 de xaneiro de 2017.  
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De seguido, o Real Decreto 359/2017, de 31 de marzo, estabelecía a 

convocatoria e no artigo primeiro aproba a convocatoria para a asignación do 

réxime retributivo específico de ata un máximo de 3.000 MW de potencia 

instalada para instalacións en produción de enerxía eléctrica a partir de fontes de 

enerxía renovábeis. Tamén se salientaba que se aprobará o mecanismo de 

asignación do réxime retributivo específico e fixaranse os parámetros retributivos 

das instalacións tipo de referencia aplicables á convocatoria, así como os demais 

aspectos establecidos para a correcta aplicación do réxime retributivo. Así 

mesmo, o artigo segundo regulaba as condicións esixidas para a participación na 

convocatoria para a asignación do réxime retributivo específico. 

Posteriormente, completaron o proceso a orde ETU/315/2017, do 6 de 

abril referida á regulación do procedemento e as resolucións 4094 e 4095, do 10 

de abril tocantes á convocatoria e procedemento, e ficou estabelecida a poxa para 

o 17 de maio de 2017. O resultado da mesma non será indiferente para a 

evolución das enerxías renovábeis no noso país e cómpre polo tanto unha 

avaliación do seu impacto.  

 

Por todo isto preséntase a seguinte proposición non de lei para o seu 

debate en Pleno: 

“O Parlamento Galego acorda instar á Xunta de Galiza a elaborar, en 

diálogo co sector, un estudo sobre o impacto do procedemento de asignación do 

réxime retributivo específico na convocatoria para novas instalacións de 

produción de enerxía eléctrica a partires de fontes de enerxía renovábeis de maio 
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de 2017 e a elaboración de conclusións e suxestións para trasladar ao goberno do 

Estado e ao Ministerio de Enerxía, Turismo e Axenda Dixital.” 

 

Santiago de Compostela, 16 de maio de 2017 

 

Asdo.: Noa Presas Bergantiños 

Olalla Rodil Fernández 

Xosé Luis Rivas Cruz 

Montserrat Prado Cores 

Luis Bará Torres 

Deputadas e deputados do G.P. do BNG 

Ana Belén Pontón Mondelo  

Portavoz do G.P. do BNG 

 

 

 

Asinado dixitalmente por: 

 

Noa Presas Bergantiños na data 16/05/2017 10:57:11 

 

Olalla Rodil Fernández na data 16/05/2017 10:57:22 

 

Xose Luis Rivas Cruz na data 16/05/2017 10:57:26 

 

María Montserrat Prado Cores na data 16/05/2017 10:57:32 
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Xosé Luis Bará Torres na data 16/05/2017 10:57:35 
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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, Ana Belén Pontón Mondelo, 

Olalla Rodil Fernández, Xosé Luis Rivas Cruz, Montserrat Prado Cores 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. 

 

Recentemente fíxose pública a visita programada da Guardia Real a varias 

localidades da provincia de Ourense para desenvolver diversas actividades e 

exhibicións.  

O texto refundido de reestruturación da Casa Real define no seu artigo sexto as 

funcións da Guardia Real entre as que se sinala como cometidos esenciais a promoción 

do servizo de garda militar, a función de render honores e dar escolta solemne ao Rei de 

España e aos membros da súa familia que se determinen. Así mesmo, indícase que 

estará constituída por unha Xefatura e por unidades a pé, a cabalo e motorizada, así 

como polos servizos correspondentes. Tamén se recolle o seu carácter protagónico entre 

as forzas militares e que é o Ministerio de Defensa quen prestará os apoios de toda orde 

que precise a Garda Real nas súas funcións, e o de Interior no referido á Garda Civil. É, 

polo tanto, un ente dependente do goberno central do Estado. 

Tamén recentemente foi coñecido o proxecto de orzamentos estatais que veñen a 

supoñer un novo agravio contra o noso país. Alén de asistirmos á previsíbel perda de 

442 millóns de euros en investimentos, os galegos e galegas puidemos observar como as 

prioridades do PP non son o emprego ou a sanidade, por exemplo, senón outras áreas 

como o gasto militar ou o gasto na Casa Real. Estas partidas aumentan as contías 
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consignadas chegando no caso do orzamento de defensa a aumentar até nun 32% 

respecto de 2016 ao figurar desde o inicio o gasto real. Tamén puidemos comprobar 

como unha parte importante do investimento dos organismos administrativos do Estado 

corresponden a programas de armamento.  

Para alén de non compartir os valores belicistas, militares, monárquicos e 

centralistas que simboliza a Guardia Real nin a súa exaltación, desde o Bloque 

Nacionalista Galego consideramos que non é de recibo empregar diñeiro público na súa 

promoción, que non debera ser unha prioridade para ningunha institución, en lugar de 

destinalo ás moitas necesidades que ten a poboación galega, e máis concretamente a 

ourensá ao ser das máis castigadas canto a desemprego e perda de poboación. Todo isto, 

ademais, nun contexto no que se ben aumenta a recadación de diñeiro por parte do 

Estado mediante impostos, diminúe o investimento en Galiza e en materia social.  

 

Polo dito, o Grupo Parlamentar do BNG presenta a seguinte proposición non de 

lei para o seu debate en Pleno: 

“O Parlamento Galego acorda: 

- Instar á Xunta de Galiza a demandar do goberno do Estado un informe 

detallado sobre os custos da visita da Guardia Real ao territorio galego. 

- Instar á Xunta de Galiza a trasladar ao goberno do Estado que non comparte a 

exaltación de valores militares, monárquicos e centralistas e declina futuras visitas da 

Guardia Real a territorio galego.  
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- Instar á Xunta de Galiza a elaborar un informe detallado no que se cuantifiquen 

os gastos indirectos asumidos polo goberno galego durante a visita da Guardia Real ao 

territorio galego.” 

 

Santiago de Compostela, 16 de maio de 2017 

 

Asdo.: Noa Presas Bergantiños 

Olalla Rodil Fernández 

Xosé Luis Rivas Cruz 

Montserrat Prado Cores 

Luis Bará Torres 

Deputadas e deputados do G.P. do BNG 

Ana Belén Pontón Mondelo  

Portavoz do G.P. do BNG 

 

 

 

Asinado dixitalmente por: 

 

Noa Presas Bergantiños na data 16/05/2017 11:34:55 

 

Olalla Rodil Fernández na data 16/05/2017 11:35:00 

 

Xose Luis Rivas Cruz na data 16/05/2017 11:35:04 
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María Montserrat Prado Cores na data 16/05/2017 11:35:09 

 

Xosé Luis Bará Torres na data 16/05/2017 11:35:10 

 

Ana Pontón Mondelo na data 16/05/2017 11:35:13 
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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, Ana Belén Pontón Mondelo, Olalla 

Rodil Fernández, Xosé Luis Rivas Cruz, Montserrat Prado Cores 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 ás denuncias de persoas 

usuarias do programa para a elaboración da declaración da renda 2016 de dificultades 

para facer os trámites en lingua galega  

 

Lamentabelmente, un ano máis e malia o cambio no tipo de programa, a 

tempada de elaboración da declaración da renda trae consigo novos episodios de 

discriminación lingüística para as persoas que desexen facer este trámite administrativo 

e obrigatorio na lingua do país.  

Cómpre lembrar que xa en anos anteriores foi coñecida e debatida esta 

problemática e que en episodios anteriores a propia Mesa pola Normalización 

Lingüística denunciou a dificultade para cumprir en galego con esta obriga tributaria. 

Os anos de vixencia do programa PADRE ofrecido pola Axencia Tributaria do Estado 

na súa páxina web veu acompañada da ausencia da opción de escolla da lingua galega 

algo que supuña unha clara discriminación e que obedecía a unha teimosía actuación 

obstaculizadora por parte do goberno central, vulnerando un dereito elemental.  

Diversas denuncias públicas de usuarios e usuarias indicaron nestas semanas 

novos problemas co novo mecanismo da Axencia Tributaria para a elaboración en 

lingua galega deste trámite, con continuos erros informáticos. Isto podería tratarse 

dunha cuestión puntual, pero diversas persoas denuncian como á hora de notificar á 

incidencia foran esixidas probas da mesma alén da propia explicación escrita ou verbal 
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ou que a resposta por parte da AEAT foi a de que se presentaran en castelán. Desde o 

Bloque Nacionalista Galego consideramos que está a haber unha actitude de desleixo 

que non é de recibo e que non contribúe de forma positiva á necesaria posta en valor da 

lingua galega como vehicular dos trámites económicos e administrativos en igualdade 

co castelán.  

 

Por todo o exposto formúlase a seguinte proposición non de lei para o seu debate 

en Pleno: 

“O Parlamento galego insta á Xunta de Galiza a reclamar da Axencia Tributaria 

que o galego poda ser empregado na Galiza en todos os trámites que se realicen por esta 

axencia, corrixindo as eivas denunciadas e comprometéndose a revisar periodicamente 

os procedementos para garantir a súa rápida detección e solución.” 

 

Santiago de Compostela, 16 de maio de 2017 

 

Asdo.: Noa Presas Bergantiños 

Olalla Rodil Fernández 

Xosé Luis Rivas Cruz 

Montserrat Prado Cores 

Luis Bará Torres 

Deputadas e deputados do G.P. do BNG 

Ana Belén Pontón Mondelo  

Portavoz do G.P. do BNG 
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    Á Mesa do Parlamento 

 

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

Lago Peñas e Antón Sánchez García, ao abeiro do artigo 160 do Regulamento 

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

Pleno. 

 

O BBVA Reserach ven de publicar un informe sobre as tendencias económicas 

no primeiro trimestre do 2017 para as diferentes CCAA, titulado “España: 

Presentación Observatorio regional. Segundo trimestre 2017”. 

Os datos indícannos que en Galicia se está intensificando o proceso de 

terciarización da economía, na que gañan pesos os servizos de baixo valor 

engadido. Así obsérvase o declive do sector industrial galego, ao mesmo tempo 

que se da unha evolución positiva do sector turismo. 

No informe  destacase  que Galicia está diverxendo de tendencias favorables que 

se observan nas CCAA do norte. Por exemplo, cando se analiza o investimento 

en bens de equipo, a nosa Comunidade Autónoma  é a cuarta cunha peor 

tendencia despois de Canarias e Baleares, dúas CCAA onde as súas economías 

están baseadas no turismo, e Madrid. Pola contra os nosos veciños do norte son 

os que presentan unha evolución máis favorable. 

Outra das variables que pon de manifesto a tendencia negativa do sector 

industrial galego é a referente á produción industrial. No primeiro trimestre do 

2017 Galicia presenta a peor evolución de entre tódalas CCAA nesta variable. 

Por outra banda a produtividade aparente no traballo na industria manufactureira 

mantén no 2014-2015, unha peor evolución que a media española.  
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Estes datos poñen de manifesto o declive do sector industrial no que se atopa 

inmerso Galicia, que contrasta co feito de que o peso da industria en Galicia con 

respecto a España sempre foi superior e mantivo tendencias máis positivas. 

Pola contra, o informe do BBVA Research, sinala que estas tendencias negativas 

son compensadas polo turismo, sector residencial e exportacións de bens para o 

conxunto do Estado. Cúmprese para Galicia isto?. 

En primeiro lugar, o crecemento real das exportacións galegas no primeiro 

trimestre do 2017, presenta a peor tendencia, de novo, entre tódalas CCAA; 

soamente Baleares atópase por debaixo. 

En segundo lugar a evolución do sector residencial tampouco é positiva. Deste 

xeito, o crecemento de visados para obra de vivenda presenta a segunda peor 

evolución de toda España. Soamente Asturias atópase nunha situación peor. 

As únicas variables que presentan un comportamento mellor ca media do resto de 

España, serían a produtividade aparente do traballo no comercio, transporte e 

hostalería, onde somos a primeira Comunidade Autónoma cunha mellor 

evolución no I trimestre do 2017 e o crecemento das pernoctacións dos visitantes, 

onde nos situamos xusto por riba da media española. 

Finalmente no documento analizado lévase a cabo unha previsión de escenario 

para o conxunto 2017 e para o vindeiro ano 2018. Nestas previsións sinálase que 

o crecemento do PIB de Galicia para estes dous anos sitúase no 2,9% e 2,7%, 

respectivamente, mentres que en España será do 3% e 2,7%. Tamén se sinala que 

o crecemento do emprego é do 0,9% no 2017 e do 0,9% no 2018, mentres que 

para o conxunto do Estado é do 2,6% para os dous anos. 

Estes datos son moi negativos para Galicia, xa que amosan que non se está a dar 

un proceso de converxencia con España. 

30934



 
 

 

 

Resumindo o recollido ata o de agora, poderíase indicar que en Galicia se está 

producindo unha intensificación do proceso de terciarización da economía galega 

cara sectores de baixo valor engadido, coas súas respectivas consecuencias no 

sector industrial, no emprego e no proceso de converxencia territorial. 

Polo exposto, o Grupo Parlamentar de  En Marea presenta a seguinte Proposición 

non de lei: 

O Parlamento galego insta a Xunta de Galicia a levar a cabo unha revisión da 

estratexia de desenvolvemento económico de Galicia, co obxectivo de frear a 

deriva cara un modelo baseado en servizos de baixo valor engadido e o declive 

do sector industrial, para deste xeito reverter as tendencias tan negativas que se 

dan no emprego así como tamén, a diverxencia que se está dando co resto de 

España. 

Santiago de Compostela, 16 de maio de 2017. 

 

 

Asdo.: Manuel Lago Peñas,   Asdo.: Antón Sánchez García 

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

 

 

 

 

 

 

Asinado dixitalmente por: 

 

José Manuel Lago Peñas na data 16/05/2017 11:52:04 
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Á MESA DO PARLAMENTO 

 

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

Vázquez Verao e a través do seu voceiro Luís Villares Naveira, 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 os prezos das escolas 

infantís.  

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

En xaneiro de 2017, a estimación da inflación do IPC en Galicia chega ata o 

3,2%, por riba da media estatal (3%), incremento que se explica, segundo o INE, 

pola alza de prezos da electricidade e dos carburantes, a respecto da baixada que 

experimentaron o ano 2016.  

Esta suba de prezos céntrase nos servizos básicos (sobre todo, vivenda, 

transporte, auga e enerxía), nun momento en que os salarios continúan 

estancados por efecto da crise. 

Segundo o informe “Las cifras de la Educación en España” do Ministerio de 

Educación, Cultura e Deporte, o gasto que as familias pagan por servizos 

educativos a centros, academias e clases particulares (sen incluír os gastos en 

servizos complementarios nin en bens educativos) incrementouse durante a crise 

nun 32%. 

A Consellería de Política Social –da que dependen as escolas infantís en Galicia– 

publicou no DOG do 8 de marzo de 2017 as resolucións polas que se convoca o 

procedemento de adxudicación de prazas nas escolas infantís de 0 a 3 anos 
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dependentes do Consorcio de Igualdade e Benestar e da Axencia Galega de 

Servizos Sociais. 

Segundo estas resolucións, “os prezos que deberán pagar as persoas usuarias 

serán os establecidos no Decreto 49/2012, do 19 de xaneiro, polo que se aproba o 

réxime de prezos das escolas infantís 0-3 dependentes da Consellería de Traballo 

e Benestar.” 

Dito Decreto, actualizado por unha resolución do 21 de xullo de 2014, estabelece 

que “os prezos públicos se actualizarán cada curso escolar na mesma proporción 

que a variación interanual positiva experimentada polo índice xeral de prezos de 

consumo para a Comunidade Autónoma (IPC) no mes de xuño anterior.”  

Así, confirmada a suba do IPC nun 3,2%, os prezos das escolas infantís 

actualizaranse á alza para o curso 2017-2018, experimentando as taxas unha alta 

de ata 7,60 € ao mes nas familias que teñan que abonar o prezo máximo, aquelas 

cuxos ingresos per cápita sexan máis de dúas veces o IPREM.  

O indicador que se utiliza como referencia para a concesión de múltiples axudas 

sociais no Estado Español é o IPREM (Indicador Público de Renta de Efectos 

Múltiples), que en 2017 permanece conxelado en 532,51 €, mentres que o SMI 

(Salario Mínimo Interprofesional) é en 2017 de 707,60 €, tras a última subida 

dun 8%. As C.A. poden utilizar como índice ou referencia de renda o IMPREM, 

pero “sen prexuízo da súa potestade para fixaren indicadores propios no exercicio 

das competencias que constitucionalmente lles correspondan” (R.D. Lei 3/2004, 

do 25 de xuño, para a racionalización da regulación do SMI). 

A lei 3/2011, do 30 de xuño, de apoio á familia e á convivencia de Galicia, 

recoñece no seu artigo 6, como un dos principios de responsabilidade pública o 

de atender, apoiar e protexer as familias como núcleo fundamental da sociedade 

no cumprimento das súas funcións.  
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Polo exposto, o Grupo Parlamentar de En Marea formula a seguinte Proposición 

non de lei para o seu debate en Pleno: 

O Parlamento de Galicia insta á Xunta  de Galicia a, namentres non se 

desenvolva unha rede pública e gratuíta de ensino infantil, modificar o Decreto 

49/2012, de 19 de xaneiro, polo que se aproba o réxime de prezos das escolas 

infantís e o Decreto 91/2014, do 17 de xullo, polo que se modifica o Decreto 

49/2012, do 19 de xaneiro, establecendo os seguintes criterios: 

1. O importe dos ingresos totais da unidade familiar será o resultado da 

agregación das rendas do exercicio anterior a aquel en que dea comezo o 

curso escolar, no cal se pretenda que produza efectos, de cada un dos 

membros da unidade familiar, calculadas por agregación da base 

impoñible xeral coa base impoñible do aforro, calculadas segundo os 

criterios establecidos na normativa do imposto sobre a renda das persoas 

físicas. 

Non obstante, teranse en conta circunstancias sobrevidas en calquera 

momento do curso escolar de minoración ou perda de ingreso, que 

deberán ser previamente xustificadas documentalmente de non coincidir 

coas circunstancias na data da devindicación da declaración do IRPF. 

2. Horario ampliado.  

Con carácter excepcional os/as usuarios/as poderán ampliar a súa xornada 

de atención educativa mediante a solicitude de horas extraordinarias, 

sempre que acrediten a súa necesidade. 

O prezo mensual de cada hora en que se incremente o horario da atención 

educativa adxudicado ao usuario ou usuaria será de 20 €. 
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O prezo da hora extraordinaria terá unha redución do 100% para os tramos 

de renda per cápita inferiores ao dobre do SMI. 

3. Aplicación dos prezos públicos mensuais segundo os tramos de renda per 

cápita da unidade familiar: 

a) Rendas inferiores ao dobre do SMI 

Prezo da praza: con servizo de comedor 0 €; sen servizo de 

comedor 0 €. 

b) Rendas comprendidas entre 2 SMI e 2,5 SMI.  

Prezo da praza: con servizo de comedor 16,50 €; sen servizo de 

comedor 0 €. 

c) Rendas superiores ao 2,5 SMI 

Prezo da praza: con servizo de comedor 49,50 €; sen servizo de 

comedor 33 €. 

4. Exencións de pagamento. 

a. As familias cunha renda per cápita igual ou inferior a 19.815 euros 

anuais gozarán da exención total da cota a partir da segunda filla ou 

fillo que acuda á mesma escola infantil. 

b. As familias acolledoras de menores con medidas administrativas de 

tutela ou garda gozarán, así mesmo, da exención total da cota. 

 

Santiago de Compostela, 16 de maio de 2017. 
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Asdo.: Paula Vázquez Verao 

Deputada do G.P. de En Marea. 

Luís Villares Naveira 

Voceiro do G.P. de En Marea. 

 

 

 

Asinado dixitalmente por: 

 

Paula Vázquez Verao na data 16/05/2017 11:56:01 

 

Luis Villares Naveira na data 16/05/2017 11:56:10 
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Á Mesa do Parlamento 

 

O Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, por iniciativa da 

súa deputada Concepción Burgo López e do seu deputado Luis 

Álvarez Martínez, a través do seu portavoz e ao abeiro do disposto no 

artigo 160 do Regulamento da Cámara, presentan ante esa Mesa a 

seguinte Proposición non de Lei en Pleno. 

 

Exposición de motivos 

 

 

Dende que o pazo de Meirás foi declarado BIC en 2008, a familia 

Franco non fixo outra cousa que por impedimentos para cumprir a 

obriga legal de permitir a visita pública gratuíta, cando menos catro 

días ao mes, tal como marca a Lei de patrimonio cultural de Galicia.  

 

A verdade é que nunca houbo normalidade nestas visitas, chegando 

incluso a Consellería de Cultura a pagar,  durante un tempo,  con cartos 

públicos á empresa de seguridade que os Franco esixiron para abrir o 

pazo.  

 

Fai poucos meses denunciamos que de novo a familia Franco estaba 

utilizando todo tipo de artimañas para impedir a entrada dos visitantes, 

está vez publicitando un número de teléfono falso. Ante as nosas 

denuncias da situación, a nosa petición de visita da Comisión de 

Cultura do Parlamento de Galicia a Meirás, e as noticias aparecidas na 

prensa, os Franco volveron a permitir visitas,  aínda que atopar a 

maneira de poñerse en contacto con eles para concertar unha visita é 

moi dificultoso.  

 

Segundo distintas manifestacións do Goberno nos medios públicos, a 

Xunta abriu un expediente informativo para analizar estes feitos pero 

nada sabemos del. 

 

O que si sabemos é que en agosto a familia Franco vai querer pechar o 

pazo de novo como todos os anos e impedir as visitas. Durante todos 

estes anos a Xunta de Galicia lles permitiu este privilexio e que 

incumprir a lei non tivera ningunha consecuencia.   
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Cremos que a Xunta de Galicia ten que velar polo cumprimento da lei 

e, neste caso, facer cumprir as súas obrigas á familia Franco e abrir o 

Pazo de Meirás durante todo o ano,  incluíndo agosto,  cando menos 

catro día ao mes. Ademais é o verán o momento de maior afluencia 

turística no concello de Sada que se ve moi prexudicado 

economicamente cando a Xunta decide permitir aos Franco saltarse a 

lei e pechar Meirás en agosto. 

 

Cremos que a Xunta de Galicia ten que facer cumprir a lei a calquera 

cidadán e que non poden permitirse actitudes da Consellería de Cultura 

que semellan un trato de favor á familia Franco. 

 

Polo exposto o Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, 

presenta a seguinte Proposición non de lei: 

 

“O Parlamento de Galicia insta a Xunta de Galicia a poñer os medios 

necesarios para que a familia Fraco cumpra a súa obriga legal, segundo 

o artigo 48 da Lei 5/2016, de 4 de maio, do patrimonio cultural de 

Galicia, de abrir o Pazo de Meirás ó público polo menos durante catro 

días ó mes durante todo o ano, incluíndo o mes de agosto.” 

 

Pazo do Parlamento, 16 de maio de 2017 

 

 Asdo.: Concepción Burgo López 

   Luis Manuel Álvarez Martínez 

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

 Asdo.: Xoaquín Fernández Leiceaga 

 Portavoz do G.P. dos Socialistas de Galicia 

 

 
Asinado dixitalmente por: 

 
Maria de la Concepción Burgo López na data 16/05/2017 12:32:41 

 
Luis Manuel Álvarez Matínez na data 16/05/2017 12:32:48 

 
Xoaquín María Fernández Leiceaga na data 16/05/2017 12:33:01 
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Á MESA DO PARLAMENTO 

 

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

Vázquez Verao, a través do seu voceiro e 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 á posa en funcionamento do Centro Galego de 

Desenvolvemento Integral para a Discapacidade (CEGADI), en Santiago de 

Compostela.  

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 

 

En Santiago de Compostela e contorna existe demanda de prazas residenciais 

públicas para a atención integral de persoas con diversidade funcional. 

 

O único centro residencial existente na capital galega ten todas as prazas cubertas 

e conta cunha lista de agarda de anos. O Centro de Educación Especial A Barcia, 

en Santiago de Compostela, cobre a formación de persoas con diversidade 

funcional que precisen este recurso educativo só até os 21 anos de idaade, 

momento no cal estas non dispoñen de recursos públicos para continuar coas 

terapias e a atención integral que precisan. 

 

En 2007 a Xunta adxudicaba as obras obras do complexo do Centro Galego de 

Desenvolvemento Integral para a Discapacidade (CEGADI), en Santiago de 

Compostela, rematadas en 2013, nas que se investiron máis de 13 millóns de 

euros (13,2 millóns de euros, segundo declaracións públicas de José Manuel Rey 

Varela), case un 50% máis que o orixinalmente previsto (9,05 millóns). 
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En 2016 executouse a instalación eléctrica con deficiencias, que a Xunta tivo que 

corrixir para poder conectarse á rede eléctrica, o que atrasou un suposto prazo de 

apertura “a finais de 2016”, segundo o goberno galego. 

 

O mantemento do centro pechado provocou o deterioro das súas instalacións. 

 

A idea inicial da Xunta en 2008 era un centro referencia para a atención á 

discapacidade no noso País, ademais dunha residencia para atención a persoas 

discapacitadas, máis un centro de día e de rehabilitación, así como con vivendas 

piloto. 

 

A apertura e posta en funcionamento do CEGADI foi un dos obxectivos que a 

Xunta incluíu no Plan de Acción Integral para as Persoas con Discapacidade 

(2010-2013), obxectivo que, malia non ter acadado, incluíu como “executado” no 

informe de 2013 da Comisión para o seguimento e avaliación do Plan de acción 

integral para as persoas con discapacidade de Galicia 2010-2013.  

 

En declaracións públicas, a Xunta valorou a cesión de parte das instalacións a 

COGAMI. 

 

O 4 de marzo de 2017, nunha xuntanza interinstitucional entre o Presidente da 

Xunta e o Alcalde de Santiago, aquel comprometeu “quince grandes proxectos 

para a cidade”, entre os que destacou a “posta en marcha” do CEGADI. 
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Polo exposto, o Grupo Parlamentar de En Marea formula a seguinte Proposición 

non de lei para o seu debate en Pleno: 

O Parlamento de Galicia insta a Xunta de Galicia a: 

1.- Proceder á dotación e posta en funcionamento antes do remate do ano 2017 de 

prazas residenciais públicas e de centro de día suficientes para a atención integral 

das persoas con diversidade funcional da comarca de Compostela que demandan 

este servizo. 

2.- Poñer en funcionamento o CEGADI como centro público integral para a 

atención a persoas con diversidade funcional nesta lexislatura. 

 

Santiago de Compostela,  16 de maio de 2017. 

 

Asdo.: Paula Vázquez Verao 

Deputada do G.P. de En Marea. 

Asdo.: Luís Villares Naveira 

Voceiro do G.P. de En Marea. 

 

 

 

 

Asinado dixitalmente por: 

 

Paula Vázquez Verao na data 16/05/2017 13:04:30 

 

Luis Villares Naveira na data 16/05/2017 13:04:38 
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Á Mesa do Parlamento 
 
O Grupo Parlamentario Popular de Galicia, a través do seu Portavoz, e por iniciativa 
das deputadas e deputados Teresa Egerique Mosquera, Marián García Míguez, 
Alberto Pazos Couñago, Martín Fernández Prado, Jaime Castiñeira Broz, Marta 
Nóvoa Iglesias, Antonio Mouriño Villar, Julia Rodríguez Barreira, Gonzalo Trénor 
López e Daniel Varela Suanzes-Carpegna, ao abeiro do disposto no artigo 160 e 
concordantes do Regulamento da Cámara, presenta ante esa Mesa, a seguinte 
proposición non de lei para o seu debate en Pleno. 
 
Exposición de motivos 
 
O pasado 22 de febreiro de 2017 celebrouse unha reunión entre a Xunta de Galicia e o 
Ministerio de Fomento no marco da comisión mixta de xestión da AP-9 e nela, desde a 
Consellería de Infraestruturas e Vivenda, trasladouse a importancia de converter en vía 
urbana un treito da AP-9 ao seu paso polo barrio de Teis en Vigo.  
 
A Xunta e o Ministerio entenderon que era necesario analizar as posibilidades de 
actuación nesa zona co obxectivo último de contribuír a facer cidade e ao mesmo 
tempo preservar a funcionalidade da autoestrada. Dado que a entidade local é a máis 
próxima aos cidadáns e, polo tanto, a administración que debe coñecer de primeira 
man as necesidades e demandas das persoas, familias e comerciantes da zona, 
acordouse na comisión solicitar do Concello de Vigo unha proposta técnica de 
actuación, xa que se trata de actuar sobre unha infraestrutura de titularidade estatal 
para incorporarlle a funcionalidade de dar servizo a tráfico local e se entende que 
deberá estar prevista nos traballos de redacción do novo Plan Xeral de Ordeación 
Municipal de Vigo.  
 
Dende o 23 de febreiro de 2017, data na que a Consellería lle remitiu ao Alcalde de 
Vigo a solicitude da proposta técnica nada se sabe dese documento, fundamental para 
realizar a infraestrutura. Esta demora está a retrasar unha obra crucial para a cidade de 
Vigo. 
 
Por todo isto, o Grupo Parlamentario Popular de Galicia, presenta a seguinte 
proposición non de lei en Pleno: 
 
“O Parlamento de Galicia insta á Xunta de Galicia a dirixirse novamente ao Concello de 
Vigo para que remita canto antes a proposta técnica referente ao tramo urbano da AP-9 
ao seu paso polo barrio de Teis”. 
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Santiago de Compostela, 16 de maio de 2017 
 
 
Asinado dixitalmente por: 

 
Pedro Puy Fraga na data 16/05/2017 14:05:56 

 
Teresa Egerique Mosquera na data 16/05/2017 14:06:04 

 
María Ángeles Garcia Míguez na data 16/05/2017 14:06:14 

 
Alberto Pazos Couñago na data 16/05/2017 14:06:21 

 
Martín Fernández Prado na data 16/05/2017 14:06:32 

 
Jaime Castiñeira Broz na data 16/05/2017 14:06:41 

 
Marta Novoa Iglesias na data 16/05/2017 14:06:50 

 
Antonio Mouriño Villar na data 16/05/2017 14:06:58 

 
María Julia Rodriguez Barreira na data 16/05/2017 14:07:07 

 
Gonzalo Trenor López na data 16/05/2017 14:07:18 

 
Daniel Luis Varela Suanzes-Carpegna na data 16/05/2017 14:07:30 
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Á Mesa do Parlamento 

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

das deputadas e deputados Olalla Rodil Fernández, Noa Presas Bergantiños, Ana 

Belén Pontón Mondelo, Xosé Luis Rivas Cruz, Montserrat Prado Cores 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, sobre as condicións para o acceso 

ás axudas de apoio á etapa de formación postdoutoral nas universidades do SUG 

 

A Orde do 11 de abril de 2017, conxunta da Consellería de Educación, Cultura e 

Ordenación Universitaria e da Consellería de Economía, Emprego e Industria, pola que 

se establecen as bases para a concesión de Axudas de apoio á etapa de formación 

postdoutoral nas universidades do SUG, nos organismos públicos de investigación de 

Galicia e outras entidades do Sistema de I +D+ i galego (DOG do 27 de abril de 2017) 

recolle: 

Que a finalidade do programa de axudas é:  

“incrementar a incorporación de persoal investigador ao Sistema de I+D+i 

galego fomentando, na súa etapa inicial, a mobilidade internacional para mellorar a súa 

formación e posibilitando a reincorporación nos axentes que conforman o sistema para, 

con posterioridade, continuar coa súa traxectoria investigadora na institución a que 

retorna.” 

No seu ANEXO I. Modalidade A: Artigo 1. Sinala como obxecto da axuda: 

“ampliar a formación do persoal investigador no estranxeiro con posibilidade de 

retorno, mediante o financiamento dun contrato de dous anos de duración para a 

30949



 

 

 

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 

 

 

 

realización de estadías no estranxeiro e un contrato de retorno dun ano de duración na 

Comunidade Autónoma de Galicia.” 

non establecendo ningunha referencia á idade dos solicitantes ou ao período de 

tempo transcorrido entre a finalización de calquera nivel formativo e a obtención do 

título de doutor. 

No seu Artigo 2. Requisitos, no seu apartado b) especifícase:  

“Que a data de finalización dos estudos conducentes á obtención do título de 

licenciatura, grao ou equivalente que lle deu acceso ao doutoramento sexa igual ou 

posterior ao 1 de xaneiro de 2006” 

Esta cláusula restritiva como sinalan as persoas atinxidas sitúase na Orde deste 

ano por primeira vez, non estando presente en ningunha das convocatorias anteriores. 

Alén do máis, nas convocatorias homólogas do Plan Estatal, isto é, as axudas 

Juan de la Cierva- Formación e Juan de la Cierva-Incorporación, nos seus artigos 42 e 

72 da Resolución de 21 de novembro de 2016, da Presidencia de la Agencia Estatal de 

Investigación, só indican, sendo este un requisito para a solicitude da axuda: a data de 

obtención do grao de doutor. Pola contra, ningunha referencia é feita sobre a data de 

obtención de títulos universitarios ou doutos rangos de ensino previos a este. 

 

Por todo o exposto preséntase a seguinte proposición non de lei para o seu 

debate en Pleno: 

“O Parlamento galego insta á Xunta de Galiza a suprimir o apartado b) do artigo 

2, do Anexo I. Requisitos, da Orde do 11 de abril de 2017, conxunta da Consellería de 

Educación, Cultura e Ordenación Universitaria e da Consellería de Economía, Emprego 
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e Industria, pola que se establecen as bases para a concesión de Axudas de apoio á etapa 

de formación postdoutoral nas universidades do SUG, nos organismos públicos de 

investigación de Galicia e outras entidades do Sistema de I +D+ i galego (DOG do 27 

de abril de 2017).” 

 

Santiago de Compostela, 16 de maio de 2017 

 

Asdo.: Olalla Rodil Fernández 

Noa Presas Bergantiños 

Xosé Luis Rivas Cruz 

Montserrat Prado Cores 

Luis Bará Torres 

Deputadas e deputados do G.P. do BNG 

Ana Belén Pontón Mondelo  

Portavoz do G.P. do BNG 

 

 

 

Asinado dixitalmente por: 

 

Olalla Rodil Fernández na data 16/05/2017 16:27:59 

 

Noa Presas Bergantiños na data 16/05/2017 16:28:04 

 

Xose Luis Rivas Cruz na data 16/05/2017 16:28:09 
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María Montserrat Prado Cores na data 16/05/2017 16:28:12 

 

Xosé Luis Bará Torres na data 16/05/2017 16:28:14 

 

Ana Pontón Mondelo na data 16/05/2017 16:28:19 
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Á MESA DO PARLAMENTO 

 

O Grupo Parlamentario de En Marea,  a iniciativa do deputado Davide 

Rodríguez Estévez e da deputada Paula Quinteiro Araujo e a través do seu 

voceiro Luís Villares Naveira, 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 as actuacións de “heomulching” que a Consellería de 

Medio Rural está a realizar para limitar o risco de erosión. 

 

Exposición de Motivos: 

Para limitar o risco de erosión post-incendio cómpre tomar un conxunto de 

decisións e realizar una serie de actuacións no menor tempo posible antes de que 

as primeiras chuvias desencadeen os peores efectos.  

Este complexo labor require unha planificación que estableza con claridade os 

puntos esenciais a considerar, as accións a acometer e a súa secuencia de 

execución. Nese contexto, os protocolos son instrumentos útiles que axudan a 

organizar as actuacións.  

Os incendios forestais constitúen unha das perturbacións máis frecuentes e 

importantes que sofren os ecosistemas forestais de Galicia. Cando, tras o lume, 

conflúen nunha área queimada de relevo pronunciado, altos niveis de 

perturbación no solo e na vexetación e elevadas precipitacións, existe un risco 

potencial de fortes alteracións na resposta hidrolóxica das bacías afectadas, con 

grandes aumentos na escorredura superficial e episodios erosivos intensos.  

Estes fenómenos favorecen a degradación do solo, un recurso fundamental para o 

mantemento da calidade e produtividade do ecosistema afectado, podendo 
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ademais orixinar riadas e inundacións, con ameaza para as vidas humanas, 

infraestruturas e diversos recursos valiosos dentro e fóra da área queimada. 

Os acolchados ou mulches, teñen sido ferramentas eficaces dependendo do 

réxime de precipitación e da severidade do incendio. A aplicación de mulch 

desde helicóptero efectuada por primeira vez en España en áreas incendiadas de 

Galicia, é un sistema factible, rápido e eficaz con reducións de perdas de solo de 

máis do 90%. 

Pero ante esta boa nova, dende En Marea, somos conscientes de que en 

determinadas zonas con figura de protección medioambiental estase a botar 

sementes que hoxe, Conservación da Natureza, ten prohibida a súa implantación, 

é, que o custe elevado desta práctica, serviría para aumentar o gasto de 

prevención e non ter que lamentar a erosión do chan queimado nunha escorrentía.  

A todo isto, cabe nomear que no existen controis de contaminación fitolóxica 

nestes terreos queimados. 

O aporte de biomasa allea debe ser unha medida extraordinaria e cunhas 

esixencias de compra excepcionais, evitando que se instaure como unha práctica 

habitual. 

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

Proposición non de lei para o seu debate en Pleno. 

 

O Parlamento de Galicia insta á Xunta de Galicia a: 

1. Elaboración de protocolos de actuación para as terras queimadas 

respectando as súas características, onde priorice, a perda de chan e a súa 

microbioloxía, a contaminación das augas doces, a perda de 

biodiversidade e paisaxe, e os multiservizos da terra.  
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2.- Dese protocolo sacarase un informe sobre onde se vai a realizar a práctica 

do “heomulching” para saber si procede a mesma. 

3.-Elaborar unha análise do material que se vai a utilizar no “heomulching” 

por si pode resultar perxudicial para a flora autóctona. 

4.- Creación de bancos de sementes endóxenas baixo criterios técnicos, para 

evitar así a súa importación, xerando postos de traballo no rural. 

5.- Destinar máis medios á prevención e defensa dos nosos montes mediante 

o SPDCIF. 

Santiago de Compostela, 18 de maio de 2017 

 

Asdo.: Davide Rodríguez Estévez 

Paula Quinteiro Araujo, 

Deputado e deputada do G.P. de En Marea. 

Asdo.: Luís Villares Naveira 

Voceiro do G.P. de En Marea. 

 

 

 

 

Asinado dixitalmente por: 

 

David Rodríguez Estévez na data 18/05/2017 13:31:35 

 

Paula Quinteiro Araújo na data 18/05/2017 13:31:46 

 

Luis Villares Naveira na data 18/05/2017 13:31:54 
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Á MESA DO PARLAMENTO 

 

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

Quinteiro Araujo e do seu deputado Davide Rodríguez Estévez, a través do seu 

voceiro, Luís Villares Naveira, e ao abeiro do recollido no artigo160 do 

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

debate en Pleno. 

No contexto actual, a actividade económica de moitos agricultores e gandeiros en 

Galicia depende, en boa medida, das axudas concedidas polas diferentes 

administracións. En moitos casos, a viabilidade económica das explotacións, a 

posta en marcha de novos proxectos ou a incorporación de xente moza ao rural 

están directamente vencelladas á percepción de ditas axudas. En calquera caso, a 

tramitación das axudas non debería ser un calvario burocrático que poña 

dificultades ás persoas solicitantes. Por iso, a Xunta debería facilitar a axilización 

deses trámites para que ninguén que cumpra os requisitos quede fóra.  

Tal e como se vén denunciando dende fai tempo ese proceso de tramitación 

presenta múltiples problemas. Por exemplo, atopámonos con prazos 

insuficientes, que, por normativa da Unión Europea, só se poden ampliar ata un 

máximo de 15 días cando se producen erros. As persoas solicitantes deberían 

dispoñer de prazos máis amplos que deran marxe de manobra para corrixir as 

dificultades que xurdan no proceso, polo que as convocatorias deberían 

publicarse canto antes. Tamén debería contemplarse a posibilidade de telas 

abertas todo o ano, de tal xeito que os trámites non se convertan nun obstáculo 

para a percepción de subvencións.  

Ademais, os sistemas e aplicacións informáticas presentan numerosas 

deficiencias que se van corrixindo durante o período de tramitación co cal vai 
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avanzando o prazo sen que se podan tramitar parte dos expedientes. A isto 

únense os cambios de criterio durante o proceso e as informacións escasas e 

contraditorias por parte da propia administración.  

Sen dúbida, unha das maiores problemáticas reside nun sistema de tramitación 

inaccesible para boa parte das persoas usuarias. Agora mesmo boa parte dos 

tramites hai que facelos obrigatoriamente de xeito telemático, esquecendo a 

fenda dixital. Unha porcentaxe moi alta do sector agrogandeiro ten idades 

avanzadas e pode presentar dificultades á hora de manexarse correctamente coas 

aplicacións e sistemas informáticos imprescindibles en moitos trámites. A isto 

engádeselle as dificultades de conectividade a internet no rural, a onde, moitas 

veces, non chega a banda ancha ou incluso carecen de cobertura.  

Aínda que se presenten correctamente as solicitudes, aos solicitantes estáselles 

durante meses requirindo documentación, xa que son frecuentes os erros nas 

tramitacións, na maioría dos casos producidos pola propia administración, con 

alegacións que están sen atender cando vén un novo período de tramitacións. 

Unha dinámica de meter en gastos moi importante á xente. O impedimento de 

que a maioría dos trámites non se poidan realizar nas oficinas comarcais xera 

unha dinámica gravosa para moitas solicitantes que teñen que recorrer a asesorías 

privadas, co gasto que isto implica a obriga de ter no inicio proxectos e licencias 

sen saber se lles van aprobar as axudas.  

Parécenos imprescindible unha simplificación dos trámites, que elimine 

situacións de incerteza ante o inicio de proxectos, coa conseguinte petición de 

licenzas, sen saber con seguridade se lles van aprobar ou non as axudas aínda 

cumprindo cos requisitos. 

 Por todo o anteriormente exposto, o grupo parlamentar de En Marea presenta a 

seguinte Proposición non de lei para o seu debate en Pleno: 
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O Parlamento de Galicia insta á Xunta de Galicia a:  

1. Realizar a publicación das ordes para a concesión de axudas a agricultores e 

gandeiros no mes de febreiro a máis tardar.  

2. Poñer os medios para solucionar a fenda dixital e que os trámites se poidan 

realizar por outras vías ademais das telemáticas.  

3. Posibilitar que as oficinas agrarias comarcais cumpran funcións de 

asesoramento para apoiar a persoas con dificultades para realizar as tramitacións 

das axudas. 

 

Santiago de Compostela, 18 de maio de 2017. 

 

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

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

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

 

 

Asinado dixitalmente por: 

 

Paula Quinteiro Araújo na data 18/05/2017 16:35:40 

 

David Rodríguez Estévez na data 18/05/2017 16:35:49 

 

Luis Villares Naveira na data 18/05/2017 16:36:26 
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    Á MESA DO PARLAMENTO 

 

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

Fernández e 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 

Esta semana coñecíamos a noticia de que a poxa do edificio Xeral Cíes, que tivo 

lugar o 15 de maio polo prezo de 3.552.500 euros, quedou baleira. Ante esta 

situación, ábrese un prazo non superior a un ano, no que a Tesourería da 

Seguridade Social como propietaria do edificio, poderá adxudicar de xeito 

directo o mesmo.  

O edificio, utilizado como hospital, está dotado de material sanitario como por 

exemplo quirófanos e cunha superficie de 3.677 metros cadrados, compostos 

segundo rexistro de dúas fincas urbanas, de edificio e terreo que constitúe unha 

parcela de 2.119 metros cadrados.  

A devolución do edificio por parte da Xunta de Galicia á Tesourería da 

Seguridade Social, supón unha perda máis na área sanitaria de Vigo de 

patrimonio público para uso sanitario, o que impide levar a cabo proxectos de 

mellora da área sanitaria como o Centro de Alta Resolución no ámbito da 

atención hospitalaria.  
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Con todo, tendo en conta que a poxa quedou baleira, a Xunta de Galicia ten unha 

nova posibilidade para solicitar unha cesión ou adquirir o edificio, mantendo un 

uso público, sanitario ou sociosanitario, co que atender as demandas da zona.  

Por todo o anterior 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 realizar as xestións necesarias 

para poder usar ou adquirir o edificio Xeral Cíes, destinando o mesmo a cubrir as 

demandas sanitarias ou sociosanitarias da zona, garantindo o carácter e a xestión 

pública. 

Santiago de Compostela, 18 de maio de 2017. 

 

Asdo.: Eva Solla Fernández,  Asdo.: Luís Villares Naveira 

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

 

 

 

 

 

Asinado dixitalmente por: 

 

Eva Solla Fernández na data 18/05/2017 16:53:28 

 

Luis Villares Naveira na data 18/05/2017 16:53:34 
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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, Noa Presas 

Bergantiños, Ana Belén Pontón Mondelo, Olalla Rodil Fernández, Xosé Luis 

Rivas Cruz 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 ás medidas a adoptar para mellorar o sistema público de pensións. 

 

O debate sobre a sostibilidade do sistema de pensións públicas ven de 

lonxe.Desde hai anos veñen prognosticando a súa creba e promovendo os 

sistemas privados xestionados polos bancos. A razón é moi sinxela, por un lado o 

interese de recortar a administración pública, por outro a de transferir ao sistema 

privado a xestión dun volume de capital formidábel derivado dos fondos de 

pensións públicos. 

Desde o comezo da década dos 90, o debate internacional sobre a reforma 

dos sistemas de pensións estivo dominado polas teorías xurdidas na contorna do 

Banco Mundial, o Fondo Monetario Internacional e a OCDE, que defenden fortes 

recortes nos sistemas públicos de pensións, acompañados da capitalización 

individual a través do sector privado. 

O argumento central que utilizan os "comités de sabios", sempre formados 

por representantes da banca e as aseguradoras, é que o sistema de pensións é 

insostíbel.As razóns que presentan son que a esperanza de vida aumenta 
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progresivamente ao mesmo tempo que hai menos cotizantes por causa da caída 

da poboación activa. A partir desta idea estenden a alarma social pregoando que 

a longo prazo non haberá diñeiro para pagar as pensións públicas. 

O obxectivo é favorecer a privatización das pensións e permitir ao capital 

financeiro xestionar inxentes aforros a través dos fondos de pensións privados 

con destino aos mercados financeiros globais. 

Estas medidas son especialmente mesquiñas en Galiza. Primeiro porque 

temos as pensións máis baixas do Estado español, e unha maior porcentaxe de 

pensionistas en relación á súa poboación, as pensións son o único ingreso que 

entra en moitos fogares, son miles os que só teñen ingresos procedentes de 

prestacións das que as pensións son unha parte fundamental, e segundo porque se 

suma a outras medidas tamén tremendamente inxustas , como son o copago polos 

medicamentos, polas residencias, a suba do ive, da auga, da luz, dos 

carburantes… 

Hoxe temos un empobrecemento maior d@s pensionistas, case o 60% das 

pensións galegas están por baixo do salario mínimo, a media está máis de 15 

puntos por baixo da do Estado, sendo especialmente preocupante a situación das 

mulleres xa que 1 de cada 4 mulleres maiores de 65 anos está por baixo do limiar 

da pobreza. 

Mentres lle teñen metido aos bancos miles de millóns de euros e teñen 

declarado amnistías fiscais para @s defraudador@s, actúan coa maior das 

durezas, das crueldades contra @s que cometeron o único delito de traballar 

duramente toda unha vida. 
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Estamos diante dunha decisión ideolóxica onde o poder toma a decisión de 

atacar os dereitos dos sectores máis desfavorecidos, os que están a padecer con 

máis dureza a crise para potenciar os plans de pensións privados e drenar aínda 

máis cartos dos impostos de tod@s para os bancos.  

O sistema de pensións público é un dos obxectivos a derrocar da axenda 

neoliberal desde hai décadas.Estamos a falar dun calculado e continuado proceso 

de desmantelamento do dereito do traballo a prol da parte máis forte nas 

relacións laborais, a prol do capital. 

As reformas laborais promovidas, durante os anos 2010, 2011 e 2012, por 

gobernos do PSOE e PP, respectivamente, con diferentes niveis no seu contido e 

importancia, afondaron nesa liña neoliberal de individualización e desregulación 

das relacións laborais.  

Polo que respecta ao sistema público de pensións, atrasouse a idade de 

xubilación aos 67 anos,ampliouse a 25 o número de anos para calcular a base 

reguladora, adiantouse a aplicación do factor de sostibilidade ao 1 de xaneiro de 

2019, atrasouse a idade de acceso á xubilación anticipada, dificultouse o acceso 

ao subsidio de desemprego establecendo límites económicos de miseria para ter 

dereito ao mesmo e atrasouse a idade de acceso dos 52 aos 55. En definitiva, 

medidas todas orientadas a dificultar o acceso e reducir a contía das prestacións 

do sistema público de protección social, ao tempo que se fomenta a súa 

privatización. 
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O capital,o poder económico, aproveita o vento a favor e a escusa da crise 

para eliminar dereitos e melloras nas condicións laborais e sociais, incrementar 

os seus beneficios e o seu poder e debilitar á clase traballadora.  

 

Por todas as razóns expostas o Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista 

Galego presenta a seguinte proposición non de lei para o seu tratamento en 

Pleno: 

“O Parlamento de Galiza insta ao Goberno galego a dirixirse ao Goberno 

español esixindo: 

Que de maneira inmediata proceda á derrogación das reformas laborais, e 

en especial: Real Decreto Lei 10/2010, de 16 de junio, de medidas urxentes para 

a reforma do mercado laboral, a Lei 35/2010, de 17 de setembro de medidas 

urxentes para a reforma do mercado de traballo, Real Decreto-Lei 20/2012 do 19 

de xullo, Real Decreto-lei 3/2012 de 10 de febreiro, de medidas urxentes para a 

reforma do mercado laboral, o Real Decreto-lei 5/2013 de 15 de marzo de 

“medidas para favorecer a continuidade da vida laboral dos traballadores de 

maior idade e promover o envellecemento activo,o Real Decreto-lei 4/2013, de 

22 de febreiro, de medidas de apoio ao emprendedor e de estímulo do 

crecemento e da creación de emprego. Así como de todas a demais normativas 

que as desenvolven.  

A aprobación dunha nova lexislación laboral e social que restitúa os 

dereitos perdidos como consecuencia das sucesivas contrarreformas laborais que 

30964



 

 

 

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 

 

 

 

favoreza dereitos e regulacións novas que melloren as condicións de vida e de 

traballo e fortalezan á clase traballadora diante do capital: 

 Recoñecendo o dereito á xubilación ordinaria aos 65 anos. 

 Establecer o cálculo da base reguladora polas bases de 

cotización dun período de dez anos da súa vida laboral. 

 Establecer o importe da pensión mínima no equivalente ao 

SMI.  

 Eliminarse as penalizacións e discriminacións no acceso á 

pensión das persoas empregadas a tempo parcial.” 

 

Santiago de Compostela, 18 de maio de 2017 

 

Asdo.: Montserrat Prado Cores 

Noa Presas Bergantiños 

Olalla Rodil Fernández 

Xosé Luis Rivas Cruz 

Luis Bará Torres 

Deputadas e deputados do G.P. do BNG 

Ana Belén Pontón Mondelo  

Portavoz do G.P. do BNG 
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Asinado dixitalmente por: 

 

María Montserrat Prado Cores na data 18/05/2017 17:58:50 

 

Noa Presas Bergantiños na data 18/05/2017 17:58:56 

 

Olalla Rodil Fernández na data 18/05/2017 17:59:09 

 

Xose Luis Rivas Cruz na data 18/05/2017 17:59:15 

 

Xosé Luis Bará Torres na data 18/05/2017 17:59:20 

 

Ana Pontón Mondelo na data 18/05/2017 17:59:25 
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Á Mesa do Parlamento 

 

 

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

deputadas, María Dolores Toja Suárez e Patricia Vilán Lorenzo e dos seus 

deputados, Julio Torrado Quintela e Luis Manuel Álvarez Martínez, a través do 

portavoz  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 8ª. 

 

 

Friend of the Sea é unha organización non gobernamental (ONG) sen ánimo de 

lucro que ten como obxectivo  a conservación do hábitat mariño, é un importante 

proxecto de certificación internacional para produtos de pesquería e acuicultura 

sostibles. Os produtos certificados inclúen a maioría das especies 

comercializadas, fariña de pescado, comida para peixes e aceite de pescado. 

 

 

Os requisitos de certificación cumpren coa FAO (directrices para o ecoetiquetado 

de pescado e produtos pesqueiros procedentes da pesca de captura mariña). En 

concreto, só poden ser certificados os produtos procedentes de poboacións 

mariñas que non  estean sobreexplotadas. 

 

 

Os criterios de pesca sostible desta organización requiren non sobrepescar, que 

non haxa impacto relevante nos fondos mariños, métodos de pesca selectiva, 

cumprimento de requisitos legais, xestión de residuos, etc.  

 

 

Dende o mes de marzo, tras nove meses de traballo, oito pincheiros do Porto de 

Celeiro, contan co selo de pesca sostible de Friend of the Sea. O porto pretende 

ter acreditados os seus 25 pincheiros de aquí a 2019. Os novos requirimentos da 

etiquetaxe supoñen máis traballo, polo tanto crease  a necesidade de incrementar 

os cadros de persoal. 

 

 

Segundo se puido ler nos medios de comunicación, a acollida no mercado foi 

boa, ata o punto de que os clientes estiveron dispostos a pagar algo máis de prezo 

ao se asociar o selo a unha maior calidade, incluso unha importante multinacional 

de distribución vén de incluílo no seu selo de Calidade e Orixe. 
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Por todo isto o Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, presenta a 

seguinte proposición non de lei: 

 

 

O Parlamento de Galicia insta o Goberno galego a levar a cabo accións de 

formación e divulgación do selo de calidade Friend of the sea, para promover o 

uso de artes selectivas, de baixo nivel de descartes e de capturas accidentais, así 

como protocolos respectuosos co medio ambiente. 

 

Pazo do Parlamento, 11 de maio de 2017 

 

 
 

 

 

Asinado dixitalmente por: 
 

María Dolores Toja Suárez na data 11/05/2017 19:39:33 
 

Patricia Vilán Lorenzo na data 11/05/2017 19:39:46 
 

Julio Torrado Quintela na data 11/05/2017 19:39:57 
 

Luis Manuel Álvarez Matínez na data 11/05/2017 19:40:04 
 

Xoaquín María Fernández Leiceaga na data 11/05/2017 19:40:48 
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Á Mesa do Parlamento 

 

 

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

e do seu deputado, María Dolores Toja Suárez e Julio Torrado Quintela, 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 8ª. 

 

 

Os accidentes de embarcacións por  impactos contra bateas non é que sexa moi 

común afortunadamente, pero abre o debate sobre a adecuada sinalización das 

bateas e outros elementos flotantes que permanecen invisibles durante a noite e 

constitúen un  perigo potencial para as embarcacións de pesca de baixura, 

problema este que é preciso resolver.   

 

 

Existe unha necesidade pois de realizar investimentos en prevención de 

accidentes e seguridade marítima. A sinalización luminosa sería unha medida 

básica, aínda que non a única, para previr certos riscos que poden implicar as 

bateas, ao igual que se fai con outros artefactos flotantes, dado que as 

embarcacións de baixura son tecnoloxicamente moi básicas, e a observación 

visual, a intuición e a experiencia son, na maioría dos casos, os únicos elementos 

de detección de obstáculos.  

 

 

Portos de Galicia anunciou a finais de 2015 que reforzaría a seguridade marítima 

no ano 2016 coa colocación de balizas, a cargo da Consellería do Mar e en 

atención á Lei de portos do Estado e da Mariña Mercante. Un plan que implicaría 

mellorar a sinalización luminosa dos accesos aos portos galegos. Este plan 

executaríase nas dúas anualidades  seguintes pero, a  día de hoxe, aínda non é 

unha realidade. 

 

 

Por todo isto, o Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, presenta a 

seguinte proposición non de lei: 

 

 

O Parlamento de Galicia insta o Goberno galego a: 
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Realizar, á maior brevidade, as xestións necesarias co Goberno do Estado para 

poder acometer, entre outras medidas,  a sinalización de bateas e outros 

artefactos flotantes que impliquen risco para a  navegación, coa finalidade de 

previr accidentes por causa de impacto contra elementos flotantes. 

 

 

Pazo do Parlamento, 10 de maio de 2017 

 

 
Asinado dixitalmente por: 

 
María Dolores Toja Suárez na data 11/05/2017 20:12:12 

 
Julio Torrado Quintela na data 11/05/2017 20:12:28 

 
Xoaquín María Fernández Leiceaga na data 11/05/2017 20:12:38 
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Á Mesa do Parlamento 

 

O Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, por iniciativa das 

súas deputadas e dos seus deputados Noela Blanco Rodríguez, Raúl 

Fernández Fernández, María Luisa Pierres López e Julio Torrado 

Quintela, 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 5.ª, Sanidade, Política Social e 

Emprego. 

 

Exposición de motivos 

 

A Convención Internacional sobre os dereitos con discapacidade, aprobada 

o 13 de decembro de 2006 pola Asemblea Xeral de Nacións Unidas, supón 

a consagración do enfoque de dereitos das persoas con discapacidade, de 

modo que considera ás persoas con discapacidade como suxeitos titulares 

de dereitos e que os poderes públicos están obrigados a garantir que o 

exercicio deses dereitos sexa pleno e efectivo. 

 

Este grupo parlamentario recibiu numerosas queixas de colectivos 

afectados e persoas a título individual de que a día de hoxe en Galicia 

seguen existindo importantes limitacións de accesibilidade para as persoas 

con discapacidade, ou con mobilidade reducida para acceder aos servizos 

de transporte ferroviario de viaxeiros en adecuadas condicións de calidade 

e seguridade. 

 

En España dítase o Real decreto lexislativo 1/2013, do 29 de novembro, 

polo que se aproba o Texto Refundido da Lei xeral de dereitos das persoas 

con discapacidade e a súa inclusión social, que prevé no seu artigo 27 que: 

 "I. As condicións básicas de accesibilidade e non discriminación das 

persoas con discapacidade para o acceso e utilización dos medios de 

transporte serán esixibles nos prazos e termos establecidos 

regulamentariamente. 

 

Non obstante, as condicións previstas no parágrafo anterior serán esixibles 

para todas as infraestruturas e material de transporte, de acordo coas 

condicións e prazos máximos previstos na disposición adicional terceira, I. 
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II. No prazo de dous anos dende a entrada en vigor desta lei, o Goberno 

deberá realizar os estudos integrais sobre a accesibilidade aos diferentes 

medios de transporte, no que se considere máis relevante dende o punto de 

vista da non discriminación e da accesibilidade.” 

 

Estando próximo o vencemento deste prazo máximo de esixibilidade das 

condicións básicas de accesibilidade e non discriminación para o acceso e 

utilización dos medios de transportes ferroviarios, non temos constancia de 

que en Galicia se realizaran estudos integrais de accesibilidade no 

transporte ferroviario, o que provoca que se cronifiquen as  dificultades de 

mobilidade e seguridade, ademais de xerar incerteza nos colectivos de 

persoas con discapacidade.  

 

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 solicitar do Goberno de 

España: 

 

1. A elaboración de maneira urxente dun estudo integral sobre a 

accesibilidade das persoas con discapacidade ou mobilidade reducida 

da rede ferroviaria na Comunidade Autónoma galega.  

2. A toma das medidas técnicas e organizativas precisas, en base ao 

determinado no estudo integral de accesibilidade, para garantir e facer 

efectivo de maneira urxente os dereitos ao acceso a todos os servizos 

de acceso ferroviario de viaxeiros/as en condicións de calidade e 

seguridade en Galicia. 

 

Pazo do Parlamento, 10 de maio de 2017 

 

Asdo.: Noela Blanco Rodríguez 

  Raúl Fernández Fernández 

  María Luisa Pierres López 

  Julio Torrado Quintela 

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

 

Asdo.: Xoaquín Fernández Leiceaga 
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Portavoz do G.P. dos Socialistas de Galicia 

 

 
Asinado dixitalmente por: 

 
Noela Blanco Rodríguez na data 12/05/2017 12:45:11 

 
Raúl Fernández Fernández na data 12/05/2017 12:45:18 

 
María Luisa Pierres López na data 12/05/2017 12:45:23 

 
Julio Torrado Quintela na data 12/05/2017 12:45:28 

 
Xoaquín María Fernández Leiceaga na data 12/05/2017 12:45:32 
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Á Mesa do Parlamento 

 

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

deputada e dos seus deputados Noela Blanco Rodríguez, Raúl Fernández 

Fernández, Juan Manuel Díaz Villoslada e Julio Torrado Quintela, 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 5.ª, Sanidade, Política Social e 

Emprego. 

 

Exposición de motivos 

 

En abril de 2012 a Xunta de Galicia pechou o centro de menores 

Montealegre, situado en Ourense, que acollía a mozos e mozas a partir de 

14 anos con importantes problemas de conduta, para segundo afirmou a 

daquelas Consellería de Traballo e Política Social, realizar obras debido a 

que as instalacións tiñan importantes deficiencias e carencias.  

 

Naquel momento, tanto os traballadores e traballadoras dos centros, os 

equipos técnicos de menores, a Fiscalía de Menores, a Policía autonómica, 

e mesmo o Valedor do Pobo, manifestaron que se consideraba un grave erro 

esta decisión, debido á necesidade deste recurso como resposta ás 

necesidades específicas destes e destas menores.  

 

O peche do centro de menores de Montealegre obrigou a que moitos destes 

e destas adolescentes acabaran no de protección ordinaria da Carballeira, 

mesturando de maneira indiscriminada casuísticas que van dende os 

problemas de conduta, ao consumo de sustancias tóxicas, ou a presenza 

dalgún tipo de trastorno psíquico. Esta mestura indiscriminada nunha 

mesma contorna prexudicou a todos os usuarios e usuarias posto que non se 

está ofrecendo a atención adecuada ás necesidades de cada un deles, co 

problema engadido de que ao tratarse dun centro de réxime aberto, as 

saídas de menores conflitivos e con trastornos de conduta son habituais. 
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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 de Galicia insta a Xunta de Galicia a: 

  

En canto todas as circunstancias o permitan,  reabrir de xeito inmediato, o 

centro de menores de Montealegre, situado en Ourense,  garantindo que 

todos os servizos que se presten no mesmo sexan públicos, que estea 

atendido por empregados e empregadas públicos en número suficiente, e 

cos recursos técnicos e materiais necesarios para garantir unha atención de 

calidade. 

 

Pazo do Parlamento, 10 de maio de 2017 

 

Asdo.: Noela Blanco Rodríguez 

  Raúl Fernández Fernández 

  Juan Manuel Díaz Villoslada 

  Julio Torrado Quintela 

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

 

Asdo.: Xoaquín Fernández Leiceaga 

Portavoz do G.P. dos Socialistas de Galicia 

 

 

  

 

 

 
Asinado dixitalmente por: 

 
Noela Blanco Rodríguez na data 12/05/2017 12:49:13 

 
Raúl Fernández Fernández na data 12/05/2017 12:49:18 

 
Juan Manuel Díaz Villoslada na data 12/05/2017 12:49:24 

 
Julio Torrado Quintela na data 12/05/2017 12:49:30 
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Xoaquín María Fernández Leiceaga na data 12/05/2017 12:49:35 
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    Á MESA DO PARLAMENTO 

 

 

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

Chao Pérez e Ánxeles Cuña Bòveda, 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 á aplicación das probas reválidas no presente 

curso 2016-2017. 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS  

 

A chegada da LOMCE a este país estivo, dende o principio, acompañada dunha 

morea de críticas, non só referidas aos seus contidos, afán privatizador, 

segregador e elitista; senón tamén á propia aplicación da mesma que, lonxe de 

traer certeza ao sistema educativo, sementou o caos, a inquedanza e a incerteza. 

Auténtico caos educativo pois profesorado, familias e alumnado levan 

enfrontándose nos últimos cursos a unha ausencia total de información por parte 

da Consellería incapaz de explicar en tempo e forma as consecuencias de 

aplicación da devandita lei. Así pasa, especialmente, en todo o referido á 

aplicación das reválidas, que de ser obrigatorias, de titulación e para todo o 

alumnado, foise rebaixando de contido ata acabar sendo diagnóstica e mostral.  

A piques de rematar o curso, apenas só un mes antes, a Consellería de Educación 

sacou dúas resolucións de 8 de maio de 2017, da Dirección Xeral de Educación  

                                                                                 

o desenvolvemento da avaliación final de educación secundaria obrigatoria e 

primaria nos centros docentes da Comunidade Autónoma de Galicia para o curso 

escolar 2016- 17 nas que fai públicas as datas das probas, 23 e 24 de maio, con 

menos de dúas semanas de antelación. Non só iso, senón que é precisamente a 
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data, a única información que teñen os centros seleccionados as a día de hoxe. 

Nin no que atinxe ao formato nin aos contidos específicos. 

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

Proposición non de lei: 

O Parlamento de Galicia insta ao Goberno galego a: 

1. Informar de xeito inmediato a todos os centros educativos sobre os contidos 

específicos das probas. 

2. Presentar un informe sobre os resultados das probas realizadas o pasado ano 

que inclúa o número de exames realizados, as cifras do absentismo, así como as 

principais conclusións das mesmas. 

3. Presentar un informe sobre o número de centros seleccionados para a 

aplicación das reválidas no presente curso así como os criterios de selección dos 

mesmos. 

 

Santiago de Compostela, 12 de maio de 2017. 

 

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

 Ánxeles Cuña Bóveda   Voceiro do G.P de En Marea 

 Deputadas do G.P. de En Marea.  

 

 

 

 

 

Asinado dixitalmente por: 

 

Luca Chao Pérez na data 12/05/2017 13:06:06 

 

María de los Ángeles Cuña Bóveda na data 12/05/2017 13:06:14 
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Luis Villares Naveira na data 12/05/2017 13:06:32 
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Á Mesa do Parlamento 

 

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

deputado e das súas deputadas Julio Torrado Quintela, María Dolores 

Toja Suárez e Noela Blanco Rodríguez, a través do seu portavoz, e ao 

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

seguinte proposición non de lei para o seu debate en Comisión 8.ª, Pesca 

e Marisqueo. 

 

Exposición de motivos 

 

Os/as mariscadores/as, percebeiros/as e recolledores/as de algas son un 

colectivo incluído no Réxime Especial da Seguridade Social dos 

Traballadores do Mar (RETM) como traballadores por conta propia (BOE 

22 de outubro de 2015).  

 

A efectos da cotización e posterior xubilación, este sector vese afectado por 

un coeficiente redutor de 0,10. Este coeficiente vén sendo un obxecto de 

debate por parte dos/as traballadores/as do marisqueo e derivados, pois se 

realiza un efecto comparativo con outros colectivos afectados por outros 

factores redutores, como outros/as traballadores/as en embarcacións de 

pesca ou da Mariña Mercante, que poden chegar ao 0,40. 

 

O Real decreto 1561/1995 do Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales 

establece unha serie de criterios para delimitar cales son os traballos 

excepcionalmente penosos, perigosos, insalubres ou tóxicos. Nesta liña, o 

traballo de extracción de marisco padece condicións laborais difíciles, 

sometido a humidade e permanencia na auga durante horas, castigando o 

corpo no traballo esforzado de recollida e baixo condicións climatolóxicas 

difíciles en moitos dos casos, o que se aliña co sinalado no dito real decreto 

como exposición a frío, ou exposición a excesiva carga física É por isto 

que a consideración de penosidade deste labor está máis que xustificada, e 

polo que o coeficiente corrector pode ser considerado menor do merecido. 

 

O colectivo de mariscadores/as diminuíu en grande número nos últimos 

tempos, reducíndose de aproximadamente 6500 ata menos de 4000 nos 

últimos 15 anos, o que amosa un problema estrutural relacionado coa 
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calidade e a produtividade do traballo no mar. Non entanto é 

imprescindible garantir as mellores condicións posibles para garantir a 

continuidade dun sector fundamental para a eido económico de Galicia, 

tanto de maneira directa como indirecta. 

 

Pola consideración dunha necesidade de establecer un sistema equilibrado 

no que corresponde á seguridade social, e ponderar esta necesidade co 

recoñecemento da penosidade do traballo do apromarisqueo, é preciso 

revisar o modelo no que afecta a este sector. 

 

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 que se dirixa ao Goberno 

de España para que modifique o Réxime Especial da Seguridade Social dos 

Traballadores do Mar nas cuestións de: 

 

 a) Incrementar o coeficiente redutor aplicado a mariscadores/as, 

percebeiros/as e recolledores/as de algas a un 0,15. 

 

 b) Estudar a viabilidade dun sistema de tramos de acollemento 

voluntario que permita aos e ás traballadores/as optar por un incremento da 

súa cotización para así, de maneira correlacional, aumentar o seu 

coeficiente redutor. 

 

 

Pazo do Parlamento, 10 de maio de 2017 

 

Asdo.: Julio Torrado Quintela 

  María Dolores Toja Suárez 

  Noela Blanco Rodríguez 

Deputado e deputadas do G.P. dos Socialistas de Galicia 

 

Asdo.: Xoaquín Fernández Leiceaga 

Portavoz do G.P. dos Socialistas de Galicia 
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Asinado dixitalmente por: 

 
Julio Torrado Quintela na data 12/05/2017 13:19:51 

 
María Dolores Toja Suárez na data 12/05/2017 13:19:56 

 
Noela Blanco Rodríguez na data 12/05/2017 13:20:05 
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Á Mesa do Parlamento 

 

 

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

súas deputadas, Juan Díaz Villoslada, Patricia Vilán Lorenzo e Matilde Begoña 

Rodríguez Rumbo, a través do portavoz e ao abeiro do disposto no artigo 160 do 

Regulamento da Cámara, presenta ante esa mesa a seguinte proposición non de lei para 

o seu debate na Comisión 1ª. 

 

 

En 2010 o Concello da Coruña cedía á Xunta de Galicia o edificio protexido da Fábrica 

de Tabacos, patrimonio emblemático da cidade, para a súa rehabilitación e instalación 

dos equipamentos xudiciais que precisaba e precisa A Coruña. 

 

 

Tras un retraso de tres anos e un investimento de case 20 millóns de euros, a Xunta de 

Galicia inaugurou oficialmente o pasado 31 de marzo deste ano o edificio rehabilitado, 

no que está previsto instalar a Audiencia Provincial, a Fiscalía, a Xunta Electoral, o 

Xulgado de Menores e de Vixilancia Penitenciaria, ademais doutras oficinas auxiliares, 

desprazando ao novo edificio aproximadamente a 175 persoas, entre xuíces e fiscais e 

funcionarios dos corpos xudiciais. 

 

 

O Goberno galego solicitara o 23 de marzo, só oito días antes da inauguración, ao 

Concello da Coruña as correspondentes licencias urbanísticas para a apertura e 

ocupación do novo edificio. O organigrama de traballo da Consellería de Presidencia 

tiña previsto iniciar a mudanza das indicadas oficinas xudiciais o dia 3 de abril para 

poñer o edificio en pleno funcionamento o 5 de maio actual. 

 

 

Parece ser que actualmente as preceptivas licencias urbanísticas aínda non foron 

outorgadas polo Concello, polo que as previsións para a efectiva posta en 

funcionamento das novas instalacións xudiciais na Coruña se están a demorar 

novamente. 

 

 

Ademais, os representantes do persoal de xustiza da Coruña teñen manifestado a falta de 

información por parte da Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e 

Xustiza no que atinxe a todo este importante proceso de traslado, debéndose en todo 

momento asegurar as preceptivas obrigas en materia de seguridade e saúde no traballo e, 

moi especialmente, a axeitada coordinación entre os órganos xudiciais que se van 

instalar no novo edificio e aqueles que, aínda permanecendo noutras instalacións 

xudiciais da cidade, interveñen nas diferentes fases procesuais dos procedementos 

xudiciais.  
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Se é importante unha correcta e transparente reinstalación do persoal, das oficinas e dos  

equipamentos tecnolóxicos, por suposto en correcta situación urbanística, é esencial que 

todos os mecanismos de coordinación e cooperación garantan un seguro e eficaz servizo 

da Xustiza na cidade da Coruña. 

 

 

Por outra parte, e non sen retraso tamén desde os anuncios de 2009, a Xunta de Galicia 

anuncia agora a implantación paulatina da Oficina xudicial como novo modelo 

organizativo, cun ensaio piloto en Ourense, pero sen que coñezamos qué previsión de 

implantación existe da nova oficina na  Coruña, nun momento no que se está a poñer en 

marcha o novo edificio xudicial da Fábrica de Tabacos. 

 

 

Polo exposto o Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, presenta a seguinte 

proposición non de lei: 

 

 

O Parlamento de Galicia insta o Goberno galego a poñer en pleno funcionamento o 

novo edificio xudicial da Fábrica de Tabacos da Coruña sen máis demora. 
 

  

Pazo do Parlamento, 11 de maio de 2017 
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Á Mesa do Parlamento 

O Grupo Parlamentario Popular de Galicia, a través do seu Portavoz, e por iniciativa 
das deputadas e deputados Paula Prado del Río, Alberto Pazos Couñago, Jacobo 

Moreira Ferro, César Fernández Gil, Julia Rodríguez Barreira, Aurelio Núñez 

Centeno e Isabel Novo Fariña, ao abeiro do disposto nos artigos 160 e concordantes 
do Regulamento da Cámara, presenta ante esa Mesa, a seguinte Proposición non de 
Lei para o seu debate en Comisión. 

 

Exposición de motivos: 

A Federación Galega de Municipios e Provincias representa ás entidades locais de 
Galicia, recolle as súas demandas e  necesidades; e no marco da colaboración 
institucional habitual coa Xunta de Galicia existe un diálogo fluído co fin de acadar 
solucións que dean resposta a esas necesidades. 

Neste contexto o Vicepresidente da Xunta de Galicia ten manifestado en sede 
parlamentaria que o goberno autonómico apoia aos concellos e comparte moitas das 
súas aspiracións por iso a colaboración entre Xunta e FEGAMP é constante. 

Unha das demandas trasladadas polas entidades locais á Xunta de Galicia refírese á 
revisión do modelo de financiamento. 

Por todo o exposto, o Grupo Parlamentario Popular, presenta a seguinte Proposición 
non de lei para o seu debate en Comisión: 

O Parlamento de Galicia insta ao goberno galego a: 

1.- Realizar un estudo pormenorizado, no seo da Subcomisión Permanente de Réxime 
Económico e Financeiro, sobre as axudas que a Xunta de Galicia destina aos 
concellos, e que a vista do resultado do mesmo se determinen as axudas que poden 
ser integradas no Fondo de Cooperación Local. 

2.- No eido da normativa de transparencia, estudar a mellora dos mecanismos que 
permitan a visualización das axudas recibidas polas entidades locais de Galicia. 

3.-Revisar os mecanismos que permitan a axilización e simplificación dos trámites a 
realizar por parte das entidades locais e estudar a posibilidade de prever nas 
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subvencións destinadas ás entidades locais a realización de pagamentos anticipados, 
nos supostos e cas limitacións impostas pola normativa de subvencións. 

4.-A que inste ao Goberno de España a levar a cabo as modificacións lexislativas 
oportunas para permitir aos concellos o emprego do superávit, dentro dos límites 
marcados pola normativa europea de estabilidade orzamentaria. 

 

 

Santiago de Compostela 12 de maio de 2017. 
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María Julia Rodriguez Barreira na data 12/05/2017 16:05:36 

 

Alberto Pazos Couñago na data 12/05/2017 16:05:47 
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Á MESA DO PARLAMENTO 

 

O Grupo Parlamentario de En Marea,  a iniciativa da deputada Paula 

Vázquez Verao e do seu deputado e voceiro Luís Villares Naveira, ao abeiro 

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

Proposición non de lei, para o seu debate na Comisión 5.ª, sobre o Centro de 

Día de Cambados. 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

O 29 de xullo de 2010 a Conselleira de Traballo e Benestar, Beatriz Mato, 

anuncia a construción dun Centro de Día para persoas maiores en Cambados, 

cunhas corenta prazas, en terreos municipais. 

As obras, nas que se gastaron  uns 800.000 € de fondos autonómicos, non se 

iniciaron ata 2014, sendo o 9 de novembro de 2015 cando representantes da 

Xunta acoden a Cambados para certificar a realización do edificio, sen ter 

avisado ao Concello de Cambados. 

Tras infrutuosas preguntas por parte da Concellaría de Servizos Sociais, Sanidade 

e Terceira Idade do Concello de Cambados á Xunta, o 7 de decembro de 2015, a 

Xunta recomenda ao Concello de Cambados que se incorpore ao Consorcio 

Galego de Servizos de Igualdade e Benestar, o que o Concello acepta. 

Nos Orzamentos da Xunta para 2016, na partida para Cambados relativa ás 

persoas maiores e dependentes, a Xunta só consignou 12,99 €. 
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En novembro de 2016, a Xunta comprométese a abrir o centro “o antes posible”, 

sinalando a data de marzo de 2017. 

En marzo de 2017, Xunta e Concello asinan un convenio para sacar a concurso a 

compra de material para o centro, achegando o Concello 20.000 €, para o cal a 

administración local dispón unha partida orzamentaria. 

Nos Orzamentos da Xunta de 2017 si está incluída as partidas para a xestión e 

equipamento e amoblado do Centro de Día de Cambados, pero, a inicios de maio 

de 2017 aínda non se produciu a licitación pública para ambos concursos. 

Ademais, a Xunta non concreta ao Concello de Cambados un prazo para a 

apertura do Centro de Día, pese aos continuos requirimentos por parte desta 

administración local. 

A non apertura do centro provocou xa certo deterioro das instalacións. 

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

Proposición non de lei para o seu debate na Comisión 5.ª: 

 

O Parlamento de Galicia insta a Xunta de Galicia  a axilizar os trámites para 

poñer en funcionamento o Centro de Día de Cambados neste ano 2017. 

 

Santiago de Compostela, 15 de maio de 2017. 

 

Asdo.: Paula Vázquez Verao 

Deputada do G.P. de En Marea. 
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Asdo.: Luís Villares Naveira 

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

 

 

 

 

 

Asinado dixitalmente por: 

 

Paula Vázquez Verao na data 15/05/2017 10:31:35 

 

Luis Villares Naveira na data 15/05/2017 10:31:40 
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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, Noa Presas Bergantiños, Ana Belén 

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

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

Proposición non de lei para o seu debate en Comisión. 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

1. A loita contra o cambio climático é un dos grandes desafíos do noso 

tempo.  Para combater esta ameaza, é preciso desenvolver unha estratexia política 

integral e transversal  que aposte por transformacións profundas e duradeiras no 

modelo económico, ambiental e social. 

Unha estatexia destas características debe incidir en aspectos que son centrais 

para combater o deterioro ambiental, preservar os ecosistemas, mellorar a calidade 

de vida, e promover a actividade económica e o emprego en sectores emerxentes e 

con grande potencialidade de crecemento. 

2. Desde o punto de vista do BNG é urxente planificar e coordinar as 

actuacións cando menos nos seguintes ámbitos: 

a) Modelo enerxético que favorece e promova as enerxías limpas e 

renovábeis e que responda as necesidades da sociedade e da economía galega 
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b) Modelo de mobilidade que prime as formas de mobilidade sustentábel, 

saudábel e segura: a mobilidade natural, o transporte público e o ferrocarril. No caso 

do transporte de mercadorías, cómpre facer unha aposta decidida polo ferrocarril. 

c) Modelos urbanos compactos, que primen a cohesión social e a convivencia 

nos espazos públicos, fomentando o consumo  e a residencia de proximidade, e a 

ubicación racional dos equipamentos e servizos. 

d) Modelo de ordenación e xestión do monte que favoreza a 

multifuncionalidade, a protección dos solos, a conservación da biodiversidade, a 

eliminación e prohibición das especies exóticas invasoras, e a produción de bens de 

alto valor engadido. 

e) Protección da biodiversidade mediante a ampliación dos espazos naturais 

protexidos até unha porcentaxe de cando menos o 20% do territorio na actual 

lexislatura. 

f) Un novo modelo de xestión do ciclo da auga, que incida na calidade e 

disponibilidade deste recurso fundamental para a vida e a actividade económica. 

g) Un novo modelo de xestión e tratamento dos residuos, tanto no que atinxe 

aos de orixe industrial, aos procedentes da actividade do sector primario, e aos 

residuos sólidos urbanos, que prime a reducción, a reutilización e a reciclaxe, así 

como a potenciaciación do tratamento de proximidade e a compostaxe dos 

biorresiduos. 

h) Desenvolvemento de políticas de ordenación do territorio e dos usos do 

solo que teñan en conta as actividades tradicionais e sustentábeis,  a cohesión  social 

e o equilibrio territorial, o impacto das infraestruturas, dos equipamentos e dos 

30991



 

 

 

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 

 

 

 

servizos, e a protección de espazos de alto valor ecolóxico como humidais e 

marismas. 

Ao mesmo temo, desde o goberno galego débense promover liñas de 

actuación política encamiñadas  a minimizar o impacto ambiental das actividades 

industriais e a fomentar hábitos de vida e de consumo que incidan na redución da 

pegada de carbono e dos gases de efecto invernadoiro. 

3. No tocante á xestión e tratamento dos residuos sólidos urbanos, a Xunta de 

Galiza apostou por un sistema centralizado, costoso e ineficiente, que ten elevados 

custos económicos, sociais e ambientais, e que incumpre a normativa estatal e 

europea sobre esta materia, pola imposibilidade de cumprir o obxectivo de reciclaxe 

do 50% dos residuos antes de 2020. 

O BNG considera necesario promover e potenciar o tratamento in situ ou no 

ámbito máis próximo dos residuos sólidos ubanos, nomeadamente no caso dos 

biorresiduos. A deputación de Pontevedra puxo en marcha um programa pioneiro 

denominado Revitaliza, que ten como obxectivo implantar a compostaxe como 

sistema de tratamento dos resideuos urbanos biodegradábeis.  

O propio plan de xestión de residuos sólidos urbanos 2011-2020 da Xunta de 

Galicia contempla, na actualización de 2016, a necesidade de 12 plantas de 

compostaxe así como outras fórmulas como a compostaxe in situ (domicialiaria e 

comunitaria). 

 

 Polo anteriormente exposto, o Grupo Parlamentar do BNG presenta a 

seguinte proposición non de lei para o seu debate en comisión: 
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O Parlamento Galego insta á Xunta de Galiza a 

1. Establecer a compostaxe (domiciliaria, comunitaria e en planta) como 

sistema universal de tratamento dos biorresiduos urbanos no horizonte do ano 2018, 

aprobando as modificacións legais e normativas oportunas. 

2. Abrir un proceso de diálogo coa Deputación de Pontevedra para estudar a 

posibilidade de colaborar no desenvolvemento do plan Revitaliza e amplialo ao resto 

do territorio galego.” 

 

Santiago de Compostela, 15 de maio de 2017 

 

Asdo.: Luis Bará Torres 

Noa Presas Bergantiños 

Olalla Rodil Fernández 

Xosé Luis Rivas Cruz 

Montserrat Prado Cores 

Deputadas e deputados do G.P. do BNG 

Ana Belén Pontón Mondelo  

Portavoz do G.P. do BNG 

 

 

 

Asinado dixitalmente por: 

 

Xosé Luis Bará Torres na data 15/05/2017 10:53:42 
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    Á MESA DO PARLAMENTO 

 

O Grupo Parlamentar de En Marea, por iniciativa do seu deputado Manuel 

Lago Peñas e 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 na Comisión 3.ª. 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

No que levamos do ano 2017 Galicia esta sufrindo un aumento da inflación moi 

por riba tanto das previsións iniciais como da media do Estado. O IPC en termos 

anuais medrou o 3,3% en xaneiro fronte o 3% en España; o 3,3% en febreiro 

fronte o 3% en España; o 2,7% fronte o 2,3% en marzo e no mes de abril a suba 

dos prezos en Galicia foi do 2,8% fronte ao 2,6%. 

En síntese, a inflación en Galicia no primeiro cuadrimestre acumula un 

incremento medio do 3% fronte ao 2,7% de España e ámbolos dous moi por riba 

da previsión de inflación para 2017 que é o 1,2%. 

Xa son catro meses nos que os prezos medran por riba do 3%, a cifra máis alta 

dende 2008, e iso significa que non estamos diante dun simple e conxuntural 

aumento dos prezos, senón que volvemos ao escenario habitual de inflación da 

economía española e galega. 

O que introduce maiores problemas neste caso é a abrupta transición de 

escenarios de inflación moi baixa e mesmo negativa, o outro, onde se 

incrementan os prezos de forma significativa. 
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A razón é que cando os prezos soben máis do que estaba previsto provocan 

graves distorsións económicas e quebrantos nos casos de perceptores de rendas 

que non se actualizan de forma inmediata para corrixir a desviación dos prezos. 

Esta é a situación na que a día de hoxe se atopan os empregados públicos, os 

asalariados en xeral, os pensionistas, os perceptores de rendas públicas. En 

concreto: 

1.- Os empregados públicos, que teñen os seus salarios nominais conxelados 

porque o orzamento da Xunta de Galicia non contempla ningún incremento, de 

tal forma que xa levan catro meses perdendo un 3% de poder adquisitivo.  

Dende o 2010, no que se lle baixou o soldo ao 5%, esta é a maior redución do seu 

salario real. 

2.- Os asalariados do sector privado, que acordaron coas empresas un incremento 

salarial do 1%  en 2016 e que agora sofren un enorme retraso na negociación dos 

convenios para 2017, de tal forma que están perdendo ata dous puntos de poder 

adquisitivo. Unha situación que non se daba dende 2013 porque, a pesares dos 

baixos incrementos nominais pactados a inflación baixa ou negativa traducíase 

en ganancia de poder adquisitivo. 

3.- Os pensionistas, que teñen a súa pensión practicamente conxelada dende 2014 

por aplicación da fórmula de revalorización introducida na última reforma do 

sistema de pensións, xa que nos últimos catro anos ––incluído o 2017–– as 

pensións increméntanse o 0,25% cada ano. En catro anos a subida acumulada e 

do 1% e, agora, cun IPC no 3% van sufrir una perda brutal de poder adquisitivo, 

algo inaceptable nun país como o noso no que a pensión media está en 771 euros. 

4.- Os perceptores de calquera prestación pública, dende a Risga ata as 

prestacións por desemprego. Porque ningunha destas rendas se van a actualizar e, 

polo tanto, empezan o ano perdendo o 3% do seu valor real. Unha situación que 
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afecta de forma especial ás prestacións vinculadas o IPREM que leva, dende o 

ano 2010,  conxelado en 532 euros. 

Estamos falando da inmensa maioría social, porque as persoas pensionistas, as 

asalariadas do sector público e privado, os desempregados e as persoas que 

dependen deles supoñen unha porcentaxe próxima ao 90% do total da sociedade 

galega. 

Por iso, a redución das súas rendas en termos reais –salarios, pensións, 

prestacións- non só vai provocar un empeoramento das súas condicións de vida 

senón que, ademais, ten graves e negativas repercusións sobre a actividade 

económica. 

Cos datos de 2015 do IGE sabemos que estas rendas supoñen o 87% do gasto dos 

fogares galegos e, polo tanto, a redución das súas rendas, en termos reais, vai 

provocar unha caída da demanda interna  que terá como consecuencia inmediata 

unha desacelaración da actividade económica. 

Os fogares que teñen como principal fonte de ingresos os salarios  aportaron o 

46% do gasto total en Galicia en 2015, seguido do 39% gastado por fogares que 

teñen nas pensións os subsidios e as prestacións a súa fonte principal de ingresos. 

Baixar salarios e pensións supón deprimir a demanda interna e, polo tanto, a 

económica e o emprego. 

Nestes anos anteriores deuse a situación contraria. A pesares de que tanto salarios 

como as pensións tiveron incrementos mínimos –– o 0,25 as pensións e por baixo 

do 1% os salarios–– a inflación negativa transformou esta variación mínima en 

incrementos reais das rendas. 

Agora a situación é contraria: segue o incremento nominal baixo pero cunha 

inflación no 3% prodúcese unha enorme perda de poder adquisitivo dos 

pensionistas e asalariados. 
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Segundo o discurso oficial o 2017 é o cuarto ano da recuperación, pero para os 

825.000 asalariados e asalariadas de Galicia e as súas familias e para os 760.000 

pensionistas continúa a crise, porque van sufrir unha caída moi importante da súa 

renda real. 

Un problema que ten a súa orixe nas prácticas dos oligopolios, especialmente, os 

que dominan o sector enerxético, tanto no mercado da electricidade como no dos 

carburantes. 

Neste caso non é discutible quen ten a responsabilidade no aumento da inflación: 

obviamente non son os salarios- que apenas medran o 1%- senón os beneficios 

extraordinarios que acadan as grandes compañías eléctricas e petroleiras que se 

aproveitan da súa posición de control para subir prezos e obter así unha maior 

rendibilidade. 

O informe do IGE demóstrao con total evidencia, porque os principais 

responsables de que o IPC este no 3% son dúas rubricas: electricidade, gas e 

combustibles e a utilización do vehículo persoal polo prezo dos carburantes. 

Entre estas dúas rubricas aportan 2,1 puntos dos 3 no que se incrementaron os 

prezos: o 65% do total. 

Un comportamento inaceptable por moitas razóns de xustiza social, pero tamén 

económicas. Levamos sete anos sufrindo unha deriva devaluación interna, que se 

concreta na redución dos salarios, baixo a coartada de recuperar competitividade 

internacional a través da redución dos prezos. Pois ben, se o IPC en 

España/Galicia medra o dobre que a media da UE, significa que por culpa do 

incremento dos beneficios do oligopolio enerxético, pérdense as hipotéticas 

vantaxes da redución de custes pagada co duro prezo da redución dos salarios. 

E, polo tanto, un comportamento empresarial inaceptable que afecta ao conxunto 

da economía e, polo tanto, do emprego, que ten que ser corrixido de xeito 

inmediato. Non se pode aguantar que se someta a toda a cidadanía a unha dieta 
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de austeridade extrema e que unha ínfima minoría se burle dese esforzo con 

prácticas que provocan problemas de competitividade ás empresas industriais e 

ao conxunto da economía do país. 

Hai que dicilo claramente: é urxente actuar contra os oligopolios, defendendo os 

intereses da cidadanía, do tecido produtivo e do conxunto do país. 

As consecuencias da abrupta subida dos prezos por culpa  dos oligopolios ten 

consecuencias sobre a vida das persoas, sobre a economía e tamén sobre as 

contas públicas, empezando polos orzamentos. 

Nos orzamentos para 2017, que se veñen de probar fai pouco no Parlamento, 

tanto os ingresos como os gastos están condicionados por unha previsión de 

inflación que está moi por baixo da realidade actual. 

A previsión de inflación do orzamento é do 1,2% pero o IPC leva  catro meses 

instalado no 3%: case o triplo. E isto ten consecuencias moi relevantes, tanto nos 

ingresos como nos gastos. 

Nos gastos, porque con este nivel de prezos o orzamento, no seu conxunto, 

decrece en termos reais, porque o seu crecemento nominal está por baixo do 3%. 

Así, as operacións non financeiras medran no orzamento o 2,7% en comparación 

con 2016 e, polo tanto, cunha inflación do 3% estase reducindo ao 0,3% en 

termos reais, unha caída que afecta de forma especial aos gastos de persoal xa 

que o incremento nominal do 1,3% transfórmase nunha redución do 1,7% en 

termos reais. 

Unha caída en termos reais que afecta á maioría das funcións nas que se distribúe 

o orzamento. A sanidade e a educación medran o 2,8% nominal e polo tanto 

sofren unha redución en termos reais. E o mesmo lle sucede ao investimento en 

infraestruturas, á dinamización do medio rural, ás actuacións medioambientais e 

ao I+D+i. 
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O orzamento de 2017 xa non se podía cualificar de expansivo porque medraba 

por baixo do PIB nominal pero agora, cunha inflación que case triplica a 

previsión, pasa a ser un orzamento claramente contractivo. Un dato demóstrao: o 

PIB nominal podería superar o 5% de manterse o IPC no seu valor actual fronte 

ao 2,8% no que medrara o gasto non financeiro, o que financia os servizos 

públicos, os investimentos, as prestacións e a política social. 

No caso dos ingresos a situación sería a inversa, porque un incremento nominal 

superior ao estimado tradúcese na mellora das bases impoñibles das diferentes 

figuras tributarias e, polo tanto, a recadación será maior á prevista. 

Por iso, se non hai rectificación nos gastos, o resultado será a profundización nas 

políticas de recortes, destinando os maiores ingresos nominais a reducir o déficit 

ao tempo que se empeora a dotación de recursos que financian os servizos 

públicos. 

 

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

Proposición non de lei: 

 

O Parlamento de Galicia insta a Xunta de Galicia a: 

- Combater as causas que están detrás do incremento dos prezos, en 

especial, se o IPC en Galicia segue por riba da media do Estado. 

 

- Buscar a fórmula de compensar a perda de poder adquisitivo das persoas 

que dependan dela. 
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- Rectificar as cifras macroeconómicas e as estimacións de ingresos e gastos 

para adaptalas á nova realidade. 

Santiago de Compostela, 15 de maio de 2017. 

 

Asdo.: Manuel Lago Peñas,   Asdo.: Antón Sánchez García 

 Deputado do G.P. de En Marea.  Voceiro s. do G.P. de En Marea. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Asinado dixitalmente por: 

 

José Manuel Lago Peñas na data 15/05/2017 16:40:50 

 

Antón Sánchez García na data 15/05/2017 16:41:00 
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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, Noa Presas Bergantiños, Ana 

Belén Pontón Mondelo, Olalla Rodil Fernández, Montserrat Prado Cores 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. 

 

Existe hoxendía en Galicia un bo número de pequenas empresas que fabrican 

cervexa de xeito artesanal. Algunhas delas, as máis, dunha excelente calidade e con 

personalidade propia. 

Sen embargo neste noso País hai unha ausencia de lexislación específica para 

este produto que regule as figuras de artesá e galega. O Estado si ten lexislación e 

Cataluña tamén. 

As características especiais deste produto, a súa elaboración e a súa 

singularidade fan que algunhas empresas e marcas teñan problemas co etiquetado por 

figurar na identificación as palabras artesá e galega. 

Non hai moito tempo unha prestixiosa marca de cervexa artesá foi sancionada 

por unha, ó noso xuízo, deficiente interpretación da lei e a non observación das 

peculiaridades deste produto. 

Porque se trata dun produto no que un elemento fundamental no seu proceso de 

elaboración que condiciona e determina o resultado final dun xeito inequívoco, non é 

ponderados na súa xusta medida. 
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Estamos a referirnos á auga e ás súas características químicas. 

Recoñecidas mundialmente pola súa calidade e a súas peculiaridades as cervexas 

de Chequia, Illas Británicas, Alemaña, Irlanda e Bélxica, famosas internacionalmente, 

disfrutan dese recoñecemento grazas a un condicionante esencial: a auga propia de cada 

unha das rexións onde se producen, sumado á protección que as súas Administracións 

Públicas respectivas lles conceden chegando nalgúns casos á DO. 

A auga dos mananciais do Morrazo non é galega? A auga por vir transportada 

polas nubes e proceder dun mar universal non é galega? Non pasa por un proceso de 

filtración a través das diferentes capas do solo, resultado de séculos de erosión, 

estratificación a base da rocha nai orixinal galega e cunha acidez, composición e un 

longo etc. que lle confire un carné de identidade galego? 

Non podemos darlle carta de nacionalidade diferenciada a esa auga? Non 

condiciona dun xeito total a auga todo o proceso de fermentación, elaboración e o 

resultado final da cervexa? 

Pois se así é, van sendo horas de rematar con esta situación surrealista que fai 

que mentres cervexas artesás de diferentes rexións e países do estado español poidan 

etiqueta-lo seu produto coas palabras que aluden á súa condición de artesá e xeografía, 

as nosas reciban apoios da Consellería en forma de sancións e ameazas. 

Curiosamente algunha destas marcas pode comercializarse fóra de Galicia con 

ese etiquetado sen estar á marxe da lei e aquí non. 

Non sería descabellado que a Xunta de Galicia tentase falar co sector e chegar 

polo menos a unha IXP ou algo polo estilo. 
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Por todo o exposto, o Grupo Parlamentar do BNG presenta a seguinte 

proposición non de lei para o seu debate en comisión: 

“O Parlamento galego insta á Xunta de Galicia a: 

-Que no prazo máis breve posible, tras consulta ó sector, se elabore un decreto 

que regule a existencia deste produto e que contemple e regule de xeito adecuado as 

particularidades das cervexas artesáns galegas. 

-Que mentres isto non se fai, queden en suspenso as sancións e prohibicións dos 

etiquetados que contemplen as verbas artesá e galega.” 

 

Santiago de Compostela, 16 de maio de 2017 

 

Asdo.: Xosé Luis Rivas Cruz 

Noa Presas Bergantiños 

Olalla Rodil Fernández 

Montserrat Prado Cores 

Luis Bará Torres 

Deputadas e deputados do G.P. do BNG 

Ana Belén Pontón Mondelo  

Portavoz do G.P. do BNG 

 

 

 

Asinado dixitalmente por: 
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Xose Luis Rivas Cruz na data 16/05/2017 10:17:16 

 

Noa Presas Bergantiños na data 16/05/2017 10:17:24 

 

Olalla Rodil Fernández na data 16/05/2017 10:17:28 

 

María Montserrat Prado Cores na data 16/05/2017 10:17:32 

 

Xosé Luis Bará Torres na data 16/05/2017 10:17:33 

 

Ana Pontón Mondelo na data 16/05/2017 10:17:37 
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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, Ana Belén 

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

Montserrat Prado Cores e Luis Bará Torres, ao abeiro do disposto no 

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

debate na Comisión 6ª, relativa á orde que regula novas instalación de 

produción eléctrica fotovoltaica 

 

O Ministerio de Enerxía, Turismo e Axenda Dixital estivo a traballar 

nunha proposta de orde pola que se regula o procedemento de asignación do 

réxime retributivo específico na convocatoria para novas instalacións de 

produción de enerxía eléctrica a partires de fontes de enerxía renovábeis no 

sistema eléctrico peninsular. Todo este proceso suscitou non pouca polémica no 

sector, nomeadamente no referido á enerxía fotovoltaica e ao feito de se os 

borradores e orde definitiva eran tecnoloxicamente neutros ou non. 

Na versión do 29 de decembro de 2016 desta proposta, no Anexo da 

mesma, e en concreto no apartado 1.1., contemplábanse os parámetros 

retributivos das instalacións tipo de referencia con autorización de explotación 

definitiva nos anos 2017, 2018, 2019 que serían de aplicación no semiperiodo 

regulatorio que se inicia o 1 de xaneiro de 2017.  
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De seguido, o Real Decreto 359/2017, de 31 de marzo, estabelecía a 

convocatoria e no artigo primeiro aproba a convocatoria para a asignación do 

réxime retributivo específico de ata un máximo de 3.000 MW de potencia 

instalada para instalacións en produción de enerxía eléctrica a partir de fontes de 

enerxía renovábeis. Tamén se salientaba que se aprobará o mecanismo de 

asignación do réxime retributivo específico e fixaranse os parámetros retributivos 

das instalacións tipo de referencia aplicables á convocatoria, así como os demais 

aspectos establecidos para a correcta aplicación do réxime retributivo. Así 

mesmo, o artigo segundo regulaba as condicións esixidas para a participación na 

convocatoria para a asignación do réxime retributivo específico. 

Posteriormente, completaron o proceso a orde ETU/315/2017, do 6 de 

abril referida á regulación do procedemento e as resolucións 4094 e 4095, do 10 

de abril tocantes á convocatoria e procedemento, e ficou estabelecida a poxa para 

o 17 de maio de 2017. O resultado da mesma non será indiferente para a 

evolución das enerxías renovábeis no noso país e cómpre polo tanto unha 

avaliación do seu impacto.  

 

Por todo isto preséntase a seguinte proposición non de lei para o seu 

debate na Comisión 6ª: 

“O Parlamento galego acorda instar á Xunta de Galiza a elaborar, en 

diálogo co sector, un estudo sobre o impacto do procedemento de asignación do 

réxime retributivo específico na convocatoria para novas instalacións de 

produción de enerxía eléctrica a partires de fontes de enerxía renovábeis de maio 
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de 2017 e a elaboración de conclusións e suxestións para trasladar ao goberno do 

Estado e ao Ministerio de Enerxía, Turismo e Axenda Dixital.” 

 

Santiago de Compostela, 16 de maio de 2017 

 

Asdo.: Noa Presas Bergantiños 

Olalla Rodil Fernández 

Xosé Luis Rivas Cruz 

Montserrat Prado Cores 

Luis Bará Torres 

Deputadas e deputados do G.P. do BNG 

Ana Belén Pontón Mondelo  

Portavoz do G.P. do BNG 

 

 

 

Asinado dixitalmente por: 

 

Noa Presas Bergantiños na data 16/05/2017 10:58:07 

 

Olalla Rodil Fernández na data 16/05/2017 10:58:16 

 

María Montserrat Prado Cores na data 16/05/2017 10:58:20 

 

Xose Luis Rivas Cruz na data 16/05/2017 10:58:22 
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Xosé Luis Bará Torres na data 16/05/2017 10:58:26 

 

Ana Pontón Mondelo na data 16/05/2017 10:58:29 
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Á MESA DO PARLAMENTO 

 

O Grupo Parlamentario de En Marea,  a iniciativa da deputada Paula 

Vázquez Verao e do seu deputado e voceiro Luís Villares Naveira, ao abeiro 

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

Proposición non de lei, para o seu debate na Comisión 5.ª, relativa á lista de 

agarda para as escolas infantís autonómicas e ao bono concilia. 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

A Xunta de Galicia, a través da Consellería de Política Social, comprometeuse 

publicamente a que no curso 2017-2018 todas as familias en lista de agarda para 

escolas infantís autonómicas contarán con praza nestas ou con bono concilia. 

 

Contar con recursos de conciliación en todo o territorio debe ser unha prioridade 

do goberno dun País socialmente avanzado, máis cando se trata dunha nación en 

grave regresión demográfica.  

 

As políticas de apoio ás familias, nun sentido progresista, deben estar sustentadas 

en garantir servizos públicos universais de calidade na atención á infancia de 0 a 

3 anos. 

 

O primeiro ciclo de Educación Infantil tense constituído nun dos principais 

recursos para a conciliación da vida laboral e familiar de moitas nais e pais. 

Tendo en conta que unha das barreiras para lograr a plena incorporación da 

muller á vida laboral activa a constitúe o reparto do tempo dedicado ao coidado 
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das fillas e fillos entre pais e nais é  necesario fomentar servizos de cobertura 

universal como forma de promover a incorporación laboral feminina. 

 

Pero, ademais deste carácter de apoio ás familias, as estatísticas mostran que a 

escolarización temperá mellora o rendemento académico, así que a educación 

infantil é un factor básico de equidade clave para compensar desigualdades de 

partida e contribúe a mellorar o posterior éxito escolar. O ensino na primeira 

infancia é un dereito. 

 

Falando só do aspecto da conciliación, a apertura de escolas infantís en parques 

empresariais, entende En Marea que debe ser definida en colaboración con 

patronal e sindicatos e que debe supoñer a implicación das propias empresas na 

dotación destes recursos. 

 

As Escolas Infantís en contornas laborais, son xa unha realidade que facilita a 

vida tanto ás empresas, como ás persoas empregadas que se benefician de este 

servizo. A implantación de Escolas de Educación Infantil nos centros de traballo 

reduce o absentismo e aumenta a motivación das nais e pais traballadores que 

gañan en tranquilidade ao ter aos seu fillos e fillas preto e aumentar o tempo que 

pasan con eles e elas.   

 

Por outra parte, unha verdadeira filosofía de aposta pola conciliación, debería ter 

como consecuencia que o Parlamento e a Xunta creasen recursos de conciliación 

nos edificios públicos, para o seu propio persoal. 
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Polo exposto, o Grupo Parlamentar de En Marea presenta a seguinte Proposición 

non de lei para o seu debate na Comisión 5.ª. 

 

O Parlamento de Galicia insta á Xunta de Galicia a: 

 

1. Presentar ante o Parlamento Galego, a final de curso 2017/2018, un informe 

sobre a taxa de cobertura das prazas de escolas infantís, desagregado por 

concellos, indicando o número de bonos concilia concedidos por concellos. 

2. Presentar, antes de final do ano 2017, ante o Parlamento Galego un plan 

orzamentario e un plan que permita garantir a gratuidade total do ensino de 0 a 3 

anos, de xeito progresivo, antes de rematar a presente lexislatura; comezando por 

garantir a existencia de prazas públicas suficientes e rebaixar o limiar de renda 

familiar para a exención de taxas en escolas infantís até, canto menos, os 12.000 

€ anuais, de xeito que ditas familias queden exentas a partir do/a primeiro fillo/a. 

3. Elaborar en colaboración con patronal e sindicatos un Plan de Escolas Infantís 

vinculadas ao mundo do traballo que dea resposta ás necesidades de conciliación 

entre a vida laboral e familiar da clase traballadora. 

4. Elaborar en colaboración cos sindicatos máis representativos no ámbito da 

Xunta un Plan de Escolas Infantís vinculadas aos seus centros de traballo que dea 

resposta ás necesidades de conciliación entre a vida laboral e familiar das e dos 

traballadores públicos e de todo o persoal de empresas externas que desenvolvan 

a súa xornada laboral en centros da Xunta de Galicia. 

5. Abrir unha Escola de Educación Infantil para as fillas e fillos de deputados e 

deputadas e de todos os traballadores e traballadoras que desenvolven a súa 

actividade laboral nas dependencias do Parlamento e da Valedora do Pobo. 

 

31012



 
 

 

 

 

Santiago de Compostela, 16 de maio de 2017. 

 

Asdo.: Paula Vázquez Verao 

Deputada do G.P. de En Marea. 

Asdo.: Luís Villares Naveira 

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

 

 

 
Asinado dixitalmente por: 

 
Paula Vázquez Verao na data 16/05/2017 11:34:56 

 
Luis Villares Naveira na data 16/05/2017 11:35:05 
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Á MESA DO PARLAMENTO 

 

O Grupo Parlamentario de En Marea,  a iniciativa da deputada Paula 

Vázquez Verao e do seu deputado e voceiro Luís Villares Naveira, ao abeiro 

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

Proposición non de lei, para o seu debate na Comisión 5.ª, relativa á lista de 

agarda para as escolas infantís autonómicas e ao bono concilia. 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

A Xunta de Galicia, a través da Consellería de Política Social, comprometeuse 

publicamente a que no curso 2017-2018 todas as familias en lista de agarda para 

escolas infantís autonómicas contarán con praza nestas ou con bono concilia. 

 

Contar con recursos de conciliación en todo o territorio debe ser unha prioridade 

do goberno dun País socialmente avanzado, máis cando se trata dunha nación en 

grave regresión demográfica.  

 

As políticas de apoio ás familias, nun sentido progresista, deben estar sustentadas 

en garantir servizos públicos universais de calidade na atención á infancia de 0 a 

3 anos. 

 

O primeiro ciclo de Educación Infantil tense constituído nun dos principais 

recursos para a conciliación da vida laboral e familiar de moitas nais e pais. 

Tendo en conta que unha das barreiras para lograr a plena incorporación da 

muller á vida laboral activa a constitúe o reparto do tempo dedicado ao coidado 
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das fillas e fillos entre pais e nais é  necesario fomentar servizos de cobertura 

universal como forma de promover a incorporación laboral feminina. 

 

Pero, ademais deste carácter de apoio ás familias, as estatísticas mostran que a 

escolarización temperá mellora o rendemento académico, así que a educación 

infantil é un factor básico de equidade clave para compensar desigualdades de 

partida e contribúe a mellorar o posterior éxito escolar. O ensino na primeira 

infancia é un dereito. 

 

Falando só do aspecto da conciliación, a apertura de escolas infantís en parques 

empresariais, entende En Marea que debe ser definida en colaboración con 

patronal e sindicatos e que debe supoñer a implicación das propias empresas na 

dotación destes recursos. 

 

As Escolas Infantís en contornas laborais, son xa unha realidade que facilita a 

vida tanto ás empresas, como ás persoas empregadas que se benefician de este 

servizo. A implantación de Escolas de Educación Infantil nos centros de traballo 

reduce o absentismo e aumenta a motivación das nais e pais traballadores que 

gañan en tranquilidade ao ter aos seu fillos e fillas preto e aumentar o tempo que 

pasan con eles e elas.   

 

Por outra parte, unha verdadeira filosofía de aposta pola conciliación, debería ter 

como consecuencia que o Parlamento e a Xunta creasen recursos de conciliación 

nos edificios públicos, para o seu propio persoal. 
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Polo exposto, o Grupo Parlamentar de En Marea presenta a seguinte Proposición 

non de lei para o seu debate na Comisión 5.ª. 

 

O Parlamento de Galicia insta á Xunta de Galicia a: 

 

1. Presentar ante o Parlamento Galego, a final de curso 2017/2018, un informe 

sobre a taxa de cobertura das prazas de escolas infantís, desagregado por 

concellos, indicando o número de bonos concilia concedidos por concellos. 

2. Presentar, antes de final do ano 2017, ante o Parlamento Galego un plan 

orzamentario e un plan que permita garantir a gratuidade total do ensino de 0 a 3 

anos, de xeito progresivo, antes de rematar a presente lexislatura; comezando por 

garantir a existencia de prazas públicas suficientes e rebaixar o limiar de renda 

familiar para a exención de taxas en escolas infantís até, canto menos, os 12.000 

€ anuais, de xeito que ditas familias queden exentas a partir do/a primeiro fillo/a. 

3. Elaborar en colaboración con patronal e sindicatos un Plan de Escolas Infantís 

vinculadas ao mundo do traballo que dea resposta ás necesidades de conciliación 

entre a vida laboral e familiar da clase traballadora. 

4. Elaborar en colaboración cos sindicatos máis representativos no ámbito da 

Xunta un Plan de Escolas Infantís vinculadas aos seus centros de traballo que dea 

resposta ás necesidades de conciliación entre a vida laboral e familiar das e dos 

traballadores públicos e de todo o persoal de empresas externas que desenvolvan 

a súa xornada laboral en centros da Xunta de Galicia. 

5. Abrir unha Escola de Educación Infantil para as fillas e fillos de deputados e 

deputadas e de todos os traballadores e traballadoras que desenvolven a súa 

actividade laboral nas dependencias do Parlamento e da Valedora do Pobo. 
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Santiago de Compostela, 16 de maio de 2017. 

 

Asdo.: Paula Vázquez Verao 

Deputada do G.P. de En Marea. 

Asdo.: Luís Villares Naveira 

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

 

 

 
Asinado dixitalmente por: 

 
Paula Vázquez Verao na data 16/05/2017 11:34:56 

 
Luis Villares Naveira na data 16/05/2017 11:35:05 
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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, Ana Belén Pontón Mondelo, 

Olalla Rodil Fernández, Xosé Luis Rivas Cruz, Montserrat Prado Cores e Luis 

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

Proposición non de lei para o seu debate na Comisión 3ª. 

 

Recentemente fíxose pública a visita programada da Guardia Real a varias 

localidades da provincia de Ourense para desenvolver diversas actividades e 

exhibicións.  

O texto refundido de reestruturación da Casa Real define no seu artigo sexto as 

funcións da Guardia Real entre as que se sinala como cometidos esenciais a promoción 

do servizo de garda militar, a función de render honores e dar escolta solemne ao Rei de 

España e aos membros da súa familia que se determinen. Así mesmo, indícase que 

estará constituída por unha Xefatura e por unidades a pé, a cabalo e motorizada, así 

como polos servizos correspondentes. Tamén se recolle o seu carácter protagónico entre 

as forzas militares e que é o Ministerio de Defensa quen prestará os apoios de toda orde 

que precise a Garda Real nas súas funcións, e o de Interior no referido á Garda Civil. É, 

polo tanto, un ente dependente do goberno central do Estado. 

Tamén recentemente foi coñecido o proxecto de orzamentos estatais que veñen a 

supoñer un novo agravio contra o noso país. Alén de asistirmos á previsíbel perda de 

442 millóns de euros en investimentos, os galegos e galegas puidemos observar como as 

prioridades do PP non son o emprego ou a sanidade, por exemplo, senón outras áreas 

como o gasto militar ou o gasto na Casa Real. Estas partidas aumentan as contías 
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consignadas chegando no caso do orzamento de defensa a aumentar até nun 32% 

respecto de 2016 ao figurar desde o inicio o gasto real. Tamén puidemos comprobar 

como unha parte importante do investimento dos organismos administrativos do Estado 

corresponden a programas de armamento.  

Para alén de non compartir os valores belicistas, militares, monárquicos e 

centralistas que simboliza a Guardia Real nin a súa exaltación, desde o Bloque 

Nacionalista Galego consideramos que non é de recibo empregar diñeiro público na súa 

promoción, que non debera ser unha prioridade para ningunha institución, en lugar de 

destinalo ás moitas necesidades que ten a poboación galega, e máis concretamente a 

ourensá ao ser das máis castigadas canto a desemprego e perda de poboación. Todo isto, 

ademais, nun contexto no que se ben aumenta a recadación de diñeiro por parte do 

Estado mediante impostos, diminúe o investimento en Galiza e en materia social.  

 

Polo dito, o Grupo Parlamentar do BNG presenta a seguinte proposición non de 

lei para o seu debate na Comisión 3ª: 

“O Parlamento Galego acorda: 

- Instar á Xunta de Galiza a demandar do goberno do Estado un informe 

detallado sobre os custos da visita da Guardia Real ao territorio galego. 

- Instar á Xunta de Galiza a trasladar ao goberno do Estado que non comparte a 

exaltación de valores militares, monárquicos e centralistas e declina futuras visitas da 

Guardia Real a territorio galego.  
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- Instar á Xunta de Galiza a elaborar un informe detallado no que se cuantifiquen 

os gastos indirectos asumidos polo goberno galego durante a visita da Guardia Real ao 

territorio galego.” 

 

Santiago de Compostela, 16 de maio de 2017 

 

Asdo.: Noa Presas Bergantiños 

Olalla Rodil Fernández 

Xosé Luis Rivas Cruz 

Montserrat Prado Cores 

Luis Bará Torres 

Deputadas e deputados do G.P. do BNG 

Ana Belén Pontón Mondelo  

Portavoz do G.P. do BNG 

 

 

 

Asinado dixitalmente por: 

 

Noa Presas Bergantiños na data 16/05/2017 11:34:01 

 

Olalla Rodil Fernández na data 16/05/2017 11:34:06 

 

Xose Luis Rivas Cruz na data 16/05/2017 11:34:10 
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María Montserrat Prado Cores na data 16/05/2017 11:34:13 
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Ana Pontón Mondelo na data 16/05/2017 11:34:19 
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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, Ana Belén Pontón Mondelo, Olalla 

Rodil Fernández, Xosé Luis Rivas Cruz, Montserrat Prado Cores e Luis Bará 

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

Proposición non de lei para o seu debate na Comisión 3ª, relativa ás denuncias de 

persoas usuarias do programa para a elaboración da declaración da renda 2016 de 

dificultades para facer os trámites en lingua galega  

 

Lamentabelmente, un ano máis e malia o cambio no tipo de programa, a 

tempada de elaboración da declaración da renda trae consigo novos episodios de 

discriminación lingüística para as persoas que desexen facer este trámite administrativo 

e obrigatorio na lingua do país.  

Cómpre lembrar que xa en anos anteriores foi coñecida e debatida esta 

problemática e que en episodios anteriores a propia Mesa pola Normalización 

Lingüística denunciou a dificultade para cumprir en galego con esta obriga tributaria. 

Os anos de vixencia do programa PADRE ofrecido pola Axencia Tributaria do Estado 

na súa páxina web veu acompañada da ausencia da opción de escolla da lingua galega 

algo que supuña unha clara discriminación e que obedecía a unha teimosía actuación 

obstaculizadora por parte do goberno central, vulnerando un dereito elemental.  

Diversas denuncias públicas de usuarios e usuarias indicaron nestas semanas 

novos problemas co novo mecanismo da Axencia Tributaria para a elaboración en 

lingua galega deste trámite, con continuos erros informáticos. Isto podería tratarse 

dunha cuestión puntual, pero diversas persoas denuncian como á hora de notificar á 

incidencia foran esixidas probas da mesma alén da propia explicación escrita ou verbal 
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ou que a resposta por parte da AEAT foi a de que se presentaran en castelán. Desde o 

Bloque Nacionalista Galego consideramos que está a haber unha actitude de desleixo 

que non é de recibo e que non contribúe de forma positiva á necesaria posta en valor da 

lingua galega como vehicular dos trámites económicos e administrativos en igualdade 

co castelán.  

 

Por todo o exposto formúlase a seguinte proposición non de lei para o seu debate 

na Comisión 3ª: 

“O Parlamento de Galiza insta á Xunta de Galiza a reclamar da Axencia 

Tributaria que o galego poda ser empregado na Galiza en todos os trámites que se 

realicen por esta axencia, corrixindo as eivas denunciadas e comprometéndose a revisar 

periodicamente os procedementos para garantir a súa rápida detección e solución.” 

 

Santiago de Compostela, 16 de maio de 2017 

 

Asdo.: Noa Presas Bergantiños 

Olalla Rodil Fernández 

Xosé Luis Rivas Cruz 

Montserrat Prado Cores 

Luis Bará Torres 

Deputadas e deputados do G.P. do BNG 

Ana Belén Pontón Mondelo  

Portavoz do G.P. do BNG 
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Asinado dixitalmente por: 

 

Noa Presas Bergantiños na data 16/05/2017 11:49:20 

 

Olalla Rodil Fernández na data 16/05/2017 11:49:25 

 

Xose Luis Rivas Cruz na data 16/05/2017 11:49:29 

 

María Montserrat Prado Cores na data 16/05/2017 11:49:33 

 

Xosé Luis Bará Torres na data 16/05/2017 11:49:35 

 

Ana Pontón Mondelo na data 16/05/2017 11:49:39 
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    Á MESA DO PARLAMENTO 

 

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

Lago Peñas e Antón Sánchez García, ao abeiro do artigo 160 do Regulamento 

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

Comisión 3.ª. 

 

O BBVA Reserach ven de publicar un informe sobre as tendencias económicas 

no primeiro trimestre do 2017 para as diferentes CCAA, titulado “España: 

Presentación Observatorio regional. Segundo trimestre 2017”. 

Os datos indícannos que en Galicia se está intensificando o proceso de 

terciarización da economía, na que gañan pesos os servizos de baixo valor 

engadido. Así obsérvase o declive do sector industrial galego, ao mesmo tempo 

que se da unha evolución positiva do sector turismo. 

No informe  destacase  que Galicia está diverxendo de tendencias favorables que 

se observan nas CCAA do norte. Por exemplo, cando se analiza o investimento 

en bens de equipo, a nosa Comunidade Autónoma  é a cuarta cunha peor 

tendencia despois de Canarias e Baleares, dúas CCAA onde as súas economías 

están baseadas no turismo, e Madrid. Pola contra os nosos veciños do norte son 

os que presentan unha evolución máis favorable. 

Outra das variables que pon de manifesto a tendencia negativa do sector 

industrial galego é a referente á produción industrial. No primeiro trimestre do 

2017 Galicia presenta a peor evolución de entre tódalas CCAA nesta variable. 

Por outra banda a produtividade aparente no traballo na industria manufactureira 

mantén no 2014-2015, unha peor evolución que a media española.  
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Estes datos poñen de manifesto o declive do sector industrial no que se atopa 

inmerso Galicia, que contrasta co feito de que o peso da industria en Galicia con 

respecto a España sempre foi superior e mantivo tendencias máis positivas. 

Pola contra, o informe do BBVA Research, sinala que estas tendencias negativas 

son compensadas polo turismo, sector residencial e exportacións de bens para o 

conxunto do Estado. Cúmprese para Galicia isto?. 

En primeiro lugar, o crecemento real das exportacións galegas no primeiro 

trimestre do 2017, presenta a peor tendencia, de novo, entre tódalas CCAA; 

soamente Baleares atópase por debaixo. 

En segundo lugar a evolución do sector residencial tampouco é positiva. Deste 

xeito, o crecemento de visados para obra de vivenda presenta a segunda peor 

evolución de toda España. Soamente Asturias atópase nunha situación peor. 

As únicas variables que presentan un comportamento mellor ca media do resto de 

España, serían a produtividade aparente do traballo no comercio, transporte e 

hostalería, onde somos a primeira Comunidade Autónoma cunha mellor 

evolución no I trimestre do 2017 e o crecemento das pernoctacións dos visitantes, 

onde nos situamos xusto por riba da media española. 

Finalmente no documento analizado lévase a cabo unha previsión de escenario 

para o conxunto 2017 e para o vindeiro ano 2018. Nestas previsións sinálase que 

o crecemento do PIB de Galicia para estes dous anos sitúase no 2,9% e 2,7%, 

respectivamente, mentres que en España será do 3% e 2,7%. Tamén se sinala que 

o crecemento do emprego é do 0,9% no 2017 e do 0,9% no 2018, mentres que 

para o conxunto do Estado é do 2,6% para os dous anos. 

Estes datos son moi negativos para Galicia, xa que amosan que non se está a dar 

un proceso de converxencia con España. 
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Resumindo o recollido ata o de agora, poderíase indicar que en Galicia se está 

producindo unha intensificación do proceso de terciarización da economía galega 

cara sectores de baixo valor engadido, coas súas respectivas consecuencias no 

sector industrial, no emprego e no proceso de converxencia territorial. 

Polo exposto, o Grupo Parlamentar de  En Marea presenta a seguinte Proposición 

non de lei: 

O Parlamento galego insta a Xunta de Galicia a levar a cabo unha revisión da 

estratexia de desenvolvemento económico de Galicia, co obxectivo de frear a 

deriva cara un modelo baseado en servizos de baixo valor engadido e o declive 

do sector industrial, para deste xeito reverter as tendencias tan negativas que se 

dan no emprego así como tamén, a diverxencia que se está dando co resto de 

España. 

Santiago de Compostela, 16 de maio de 2017. 

 

 

Asdo.: Manuel Lago Peñas,   Asdo.: Antón Sánchez García 

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

 

 

 

 

 

 

Asinado dixitalmente por: 

 

José Manuel Lago Peñas na data 16/05/2017 11:51:12 
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Antón Sánchez García na data 16/05/2017 11:51:20 
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Á MESA DO PARLAMENTO 

 

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

Vázquez Verao e a través do seu voceiro Luís Villares Naveira, ao abeiro do 

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

Proposición non de lei, para o seu debate na Comisión 5.ª, sobre os prezos das 

escolas infantís.  

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

En xaneiro de 2017, a estimación da inflación do IPC en Galicia chega ata o 

3,2%, por riba da media estatal (3%), incremento que se explica, segundo o INE, 

pola alza de prezos da electricidade e dos carburantes, a respecto da baixada que 

experimentaron o ano 2016.  

Esta suba de prezos céntrase nos servizos básicos (sobre todo, vivenda, 

transporte, auga e enerxía), nun momento en que os salarios continúan 

estancados por efecto da crise. 

Segundo o informe “Las cifras de la Educación en España” do Ministerio de 

Educación, Cultura e Deporte, o gasto que as familias pagan por servizos 

educativos a centros, academias e clases particulares (sen incluír os gastos en 

servizos complementarios nin en bens educativos) incrementouse durante a crise 

nun 32%. 

A Consellería de Política Social –da que dependen as escolas infantís en Galicia– 

publicou no DOG do 8 de marzo de 2017 as resolucións polas que se convoca o 

procedemento de adxudicación de prazas nas escolas infantís de 0 a 3 anos 
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dependentes do Consorcio de Igualdade e Benestar e da Axencia Galega de 

Servizos Sociais. 

Segundo estas resolucións, “os prezos que deberán pagar as persoas usuarias 

serán os establecidos no Decreto 49/2012, do 19 de xaneiro, polo que se aproba o 

réxime de prezos das escolas infantís 0-3 dependentes da Consellería de Traballo 

e Benestar.” 

Dito Decreto, actualizado por unha resolución do 21 de xullo de 2014, estabelece 

que “os prezos públicos se actualizarán cada curso escolar na mesma proporción 

que a variación interanual positiva experimentada polo índice xeral de prezos de 

consumo para a Comunidade Autónoma (IPC) no mes de xuño anterior.”  

Así, confirmada a suba do IPC nun 3,2%, os prezos das escolas infantís 

actualizaranse á alza para o curso 2017-2018, experimentando as taxas unha alta 

de ata 7,60 € ao mes nas familias que teñan que abonar o prezo máximo, aquelas 

cuxos ingresos per cápita sexan máis de dúas veces o IPREM.  

O indicador que se utiliza como referencia para a concesión de múltiples axudas 

sociais no Estado Español é o IPREM (Indicador Público de Renta de Efectos 

Múltiples), que en 2017 permanece conxelado en 532,51 €, mentres que o SMI 

(Salario Mínimo Interprofesional) é en 2017 de 707,60 €, tras a última subida 

dun 8%. As C.A. poden utilizar como índice ou referencia de renda o IMPREM, 

pero “sen prexuízo da súa potestade para fixaren indicadores propios no exercicio 

das competencias que constitucionalmente lles correspondan” (R.D. Lei 3/2004, 

do 25 de xuño, para a racionalización da regulación do SMI). 

A lei 3/2011, do 30 de xuño, de apoio á familia e á convivencia de Galicia, 

recoñece no seu artigo 6, como un dos principios de responsabilidade pública o 

de atender, apoiar e protexer as familias como núcleo fundamental da sociedade 

no cumprimento das súas funcións.  
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Polo exposto, o Grupo Parlamentar de En Marea formula a seguinte Proposición 

non de lei para o seu debate na Comisión 5.ª: 

O Parlamento de Galicia insta á Xunta  de Galicia a, namentres non se 

desenvolva unha rede pública e gratuíta de ensino infantil, modificar o Decreto 

49/2012, de 19 de xaneiro, polo que se aproba o réxime de prezos das escolas 

infantís e o Decreto 91/2014, do 17 de xullo, polo que se modifica o Decreto 

49/2012, do 19 de xaneiro, establecendo os seguintes criterios: 

1. O importe dos ingresos totais da unidade familiar será o resultado da 

agregación das rendas do exercicio anterior a aquel en que dea comezo o 

curso escolar, no cal se pretenda que produza efectos, de cada un dos 

membros da unidade familiar, calculadas por agregación da base 

impoñible xeral coa base impoñible do aforro, calculadas segundo os 

criterios establecidos na normativa do imposto sobre a renda das persoas 

físicas. 

Non obstante, teranse en conta circunstancias sobrevidas en calquera 

momento do curso escolar de minoración ou perda de ingreso, que 

deberán ser previamente xustificadas documentalmente de non coincidir 

coas circunstancias na data da devindicación da declaración do IRPF. 

2. Horario ampliado.  

Con carácter excepcional os/as usuarios/as poderán ampliar a súa xornada 

de atención educativa mediante a solicitude de horas extraordinarias, 

sempre que acrediten a súa necesidade. 

O prezo mensual de cada hora en que se incremente o horario da atención 

educativa adxudicado ao usuario ou usuaria será de 20 €. 
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O prezo da hora extraordinaria terá unha redución do 100% para os tramos 

de renda per cápita inferiores ao dobre do SMI. 

3. Aplicación dos prezos públicos mensuais segundo os tramos de renda per 

cápita da unidade familiar: 

a) Rendas inferiores ao dobre do SMI 

Prezo da praza: con servizo de comedor 0 €; sen servizo de 

comedor 0 €. 

b) Rendas comprendidas entre 2 SMI e 2,5 SMI.  

Prezo da praza: con servizo de comedor 16,50 €; sen servizo de 

comedor 0 €. 

c) Rendas superiores ao 2,5 SMI 

Prezo da praza: con servizo de comedor 49,50 €; sen servizo de 

comedor 33 €. 

4. Exencións de pagamento. 

a. As familias cunha renda per cápita igual ou inferior a 19.815 euros 

anuais gozarán da exención total da cota a partir da segunda filla ou 

fillo que acuda á mesma escola infantil. 

b. As familias acolledoras de menores con medidas administrativas de 

tutela ou garda gozarán, así mesmo, da exención total da cota. 

 

Santiago de Compostela, 16 de maio de 2017. 
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Asdo.: Paula Vázquez Verao 

Deputada do G.P. de En Marea. 

Luís Villares Naveira 

Voceiro do G.P. de En Marea. 

 

 

 

Asinado dixitalmente por: 

 

Paula Vázquez Verao na data 16/05/2017 11:54:00 

 

Luis Villares Naveira na data 16/05/2017 11:54:09 
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Á Mesa do Parlamento 

 

O Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, por iniciativa da 

súa deputada Concepción Burgo López e do seu deputado Luis 

Álvarez Martínez, a través do seu portavoz e ao abeiro do disposto no 

artigo 160 do Regulamento da Cámara, presentan ante esa Mesa a 

seguinte Proposición non de Lei en Comisión 4.ª, Educación e 

Cultura. 

 

Exposición de motivos 

 

 

Dende que o pazo de Meirás foi declarado BIC en 2008, a familia 

Franco non fixo outra cousa que por impedimentos para cumprir a 

obriga legal de permitir a visita pública gratuíta, cando menos catro 

días ao mes, tal como marca a Lei de patrimonio cultural de Galicia.  

 

A verdade é que nunca houbo normalidade nestas visitas, chegando 

incluso a Consellería de Cultura a pagar,  durante un tempo,  con cartos 

públicos á empresa de seguridade que os Franco esixiron para abrir o 

pazo.  

 

Fai poucos meses denunciamos que de novo a familia Franco estaba 

utilizando todo tipo de artimañas para impedir a entrada dos visitantes, 

está vez publicitando un número de teléfono falso. Ante as nosas 

denuncias da situación, a nosa petición de visita da Comisión de 

Cultura do Parlamento de Galicia a Meirás, e as noticias aparecidas na 

prensa, os Franco volveron a permitir visitas,  aínda que atopar a 

maneira de poñerse en contacto con eles para concertar unha visita é 

moi dificultoso.  

 

Segundo distintas manifestacións do Goberno nos medios públicos, a 

Xunta abriu un expediente informativo para analizar estes feitos pero 

nada sabemos del. 

 

O que si sabemos é que en agosto a familia Franco vai querer pechar o 

pazo de novo como todos os anos e impedir as visitas. Durante todos 
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estes anos a Xunta de Galicia lles permitiu este privilexio e que 

incumprir a lei non tivera ningunha consecuencia.   

 

Cremos que a Xunta de Galicia ten que velar polo cumprimento da lei 

e, neste caso, facer cumprir as súas obrigas á familia Franco e abrir o 

Pazo de Meirás durante todo o ano,  incluíndo agosto,  cando menos 

catro día ao mes. Ademais é o verán o momento de maior afluencia 

turística no concello de Sada que se ve moi prexudicado 

economicamente cando a Xunta decide permitir aos Franco saltarse a 

lei e pechar Meirás en agosto. 

 

Cremos que a Xunta de Galicia ten que facer cumprir a lei a calquera 

cidadán e que non poden permitirse actitudes da Consellería de Cultura 

que semellan un trato de favor á familia Franco. 

 

 

Polo exposto o Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, 

presenta a seguinte Proposición non de lei: 

 

“O Parlamento de Galicia insta a Xunta de Galicia a poñer os medios 

necesarios para que a familia Fraco cumpra a súa obriga legal, segundo 

o artigo 48 da Lei 5/2016, de 4 de maio, do patrimonio cultural de 

Galicia, de abrir o Pazo de Meirás ó público polo menos durante catro 

días ó mes durante todo o ano, incluíndo o mes de agosto.” 

 

Pazo do Parlamento, 16 de maio de 2017 

 

 Asdo.: Concepción Burgo López 

   Luis Manuel Álvarez Martínez 

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

 Asdo.: Xoaquín Fernández Leiceaga 

 Portavoz do G.P. dos Socialistas de Galicia 

 

 
Asinado dixitalmente por: 

 
Maria de la Concepción Burgo López na data 16/05/2017 12:31:15 

 
Luis Manuel Álvarez Matínez na data 16/05/2017 12:31:22 
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Xoaquín María Fernández Leiceaga na data 16/05/2017 12:31:28 
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Á MESA DO PARLAMENTO 

 

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

Vázquez Verao, a través do seu voceiro e ao abeiro do disposto no artigo 160 do 

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

debate na Comisión 5.ª, relativa á posa en funcionamento do Centro Galego de 

Desenvolvemento Integral para a Discapacidade (CEGADI), en Santiago de 

Compostela.  

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 

 

En Santiago de Compostela e contorna existe demanda de prazas residenciais 

públicas para a atención integral de persoas con diversidade funcional. 

 

O único centro residencial existente na capital galega ten todas as prazas cubertas 

e conta cunha lista de agarda de anos. O Centro de Educación Especial A Barcia, 

en Santiago de Compostela, cobre a formación de persoas con diversidade 

funcional que precisen este recurso educativo só até os 21 anos de idaade, 

momento no cal estas non dispoñen de recursos públicos para continuar coas 

terapias e a atención integral que precisan. 

 

En 2007 a Xunta adxudicaba as obras obras do complexo do Centro Galego de 

Desenvolvemento Integral para a Discapacidade (CEGADI), en Santiago de 

Compostela, rematadas en 2013, nas que se investiron máis de 13 millóns de 

euros (13,2 millóns de euros, segundo declaracións públicas de José Manuel Rey 

Varela), case un 50% máis que o orixinalmente previsto (9,05 millóns). 

31037



 
 

 

 

 

En 2016 executouse a instalación eléctrica con deficiencias, que a Xunta tivo que 

corrixir para poder conectarse á rede eléctrica, o que atrasou un suposto prazo de 

apertura “a finais de 2016”, segundo o goberno galego. 

 

O mantemento do centro pechado provocou o deterioro das súas instalacións. 

 

A idea inicial da Xunta en 2008 era un centro referencia para a atención á 

discapacidade no noso País, ademais dunha residencia para atención a persoas 

discapacitadas, máis un centro de día e de rehabilitación, así como con vivendas 

piloto. 

 

A apertura e posta en funcionamento do CEGADI foi un dos obxectivos que a 

Xunta incluíu no Plan de Acción Integral para as Persoas con Discapacidade 

(2010-2013), obxectivo que, malia non ter acadado, incluíu como “executado” no 

informe de 2013 da Comisión para o seguimento e avaliación do Plan de acción 

integral para as persoas con discapacidade de Galicia 2010-2013.  

 

En declaracións públicas, a Xunta valorou a cesión de parte das instalacións a 

COGAMI. 

 

O 4 de marzo de 2017, nunha xuntanza interinstitucional entre o Presidente da 

Xunta e o Alcalde de Santiago, aquel comprometeu “quince grandes proxectos 

para a cidade”, entre os que destacou a “posta en marcha” do CEGADI. 
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Polo exposto, o Grupo Parlamentar de En Marea formula a seguinte Proposición 

non de lei para o seu debate na Comisión 5.ª: 

O Parlamento de Galicia insta a Xunta de Galicia a: 

1.- Proceder á dotación e posta en funcionamento antes do remate do ano 2017 de 

prazas residenciais públicas e de centro de día suficientes para a atención integral 

das persoas con diversidade funcional da comarca de Compostela que demandan 

este servizo. 

2.- Poñer en funcionamento o CEGADI como centro público integral para a 

atención a persoas con diversidade funcional nesta lexislatura. 

 

Santiago de Compostela,  16 de maio de 2017. 

 

Asdo.: Paula Vázquez Verao 

Deputada do G.P. de En Marea. 

Asdo.: Luís Villares Naveira 

Voceiro do G.P. de En Marea. 

 

 

 

 

 

Asinado dixitalmente por: 

 

Paula Vázquez Verao na data 16/05/2017 13:05:21 
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Luis Villares Naveira na data 16/05/2017 13:05:29 
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Á Mesa do Parlamento 
 
O Grupo Parlamentario Popular de Galicia, a través do seu Portavoz, e por iniciativa 
das deputadas e deputados Teresa Egerique Mosquera, Marián García Míguez, 
Alberto Pazos Couñago, Martín Fernández Prado, Jaime Castiñeira Broz, Marta 
Nóvoa Iglesias, Antonio Mouriño Villar, Julia Rodríguez Barreira, Gonzalo Trénor 
López e Daniel Varela Suanzes-Carpegna, ao abeiro do disposto no artigo 160 e 
concordantes do Regulamento da Cámara, presenta ante esa Mesa, a seguinte 
proposición non de lei para o seu debate na Comisión 2ª, Ordenación Territorial, 
Obras Públicas, Medio Ambiente e Servicios. 
 
Exposición de motivos 
 
O pasado 22 de febreiro de 2017 celebrouse unha reunión entre a Xunta de Galicia e o 
Ministerio de Fomento no marco da comisión mixta de xestión da AP-9 e nela, desde a 
Consellería de Infraestruturas e Vivenda, trasladouse a importancia de converter en vía 
urbana un treito da AP-9 ao seu paso polo barrio de Teis en Vigo.  
 
A Xunta e o Ministerio entenderon que era necesario analizar as posibilidades de 
actuación nesa zona co obxectivo último de contribuír a facer cidade e ao mesmo 
tempo preservar a funcionalidade da autoestrada. Dado que a entidade local é a máis 
próxima aos cidadáns e, polo tanto, a administración que debe coñecer de primeira 
man as necesidades e demandas das persoas, familias e comerciantes da zona, 
acordouse na comisión solicitar do Concello de Vigo unha proposta técnica de 
actuación, xa que se trata de actuar sobre unha infraestrutura de titularidade estatal 
para incorporarlle a funcionalidade de dar servizo a tráfico local e se entende que 
deberá estar prevista nos traballos de redacción do novo Plan Xeral de Ordeación 
Municipal de Vigo.  
 
Dende o 23 de febreiro de 2017, data na que a Consellería lle remitiu ao Alcalde de 
Vigo a solicitude da proposta técnica nada se sabe dese documento, fundamental para 
realizar a infraestrutura. Esta demora está a retrasar unha obra crucial para a cidade de 
Vigo. 
 
Por todo isto, o Grupo Parlamentario Popular de Galicia, presenta a seguinte 
proposición non de lei en Comisión: 
 
“O Parlamento de Galicia insta á Xunta de Galicia a dirixirse novamente ao Concello de 
Vigo para que remita canto antes a proposta técnica referente ao tramo urbano da AP-9 
ao seu paso polo barrio de Teis”. 
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Santiago de Compostela, 16 de maio de 2017 
 
 
Asinado dixitalmente por: 

 
Pedro Puy Fraga na data 16/05/2017 14:02:57 

 
Teresa Egerique Mosquera na data 16/05/2017 14:03:06 

 
María Ángeles Garcia Míguez na data 16/05/2017 14:03:29 

 
Alberto Pazos Couñago na data 16/05/2017 14:03:38 

 
Martín Fernández Prado na data 16/05/2017 14:03:50 

 
Jaime Castiñeira Broz na data 16/05/2017 14:04:14 

 
Marta Novoa Iglesias na data 16/05/2017 14:04:23 

 
Antonio Mouriño Villar na data 16/05/2017 14:04:31 

 
María Julia Rodriguez Barreira na data 16/05/2017 14:04:39 

 
Gonzalo Trenor López na data 16/05/2017 14:04:53 

 
Daniel Luis Varela Suanzes-Carpegna na data 16/05/2017 14:05:06 
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Á Mesa do Parlamento 

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

das deputadas e deputados Olalla Rodil Fernández, Noa Presas Bergantiños, Ana 

Belén Pontón Mondelo, Xosé Luis Rivas Cruz, Montserrat Prado Cores 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, sobre as condicións para o 

acceso ás axudas de apoio á etapa de formación postdoutoral nas universidades do SUG 

 

A Orde do 11 de abril de 2017, conxunta da Consellería de Educación, Cultura e 

Ordenación Universitaria e da Consellería de Economía, Emprego e Industria, pola que 

se establecen as bases para a concesión de Axudas de apoio á etapa de formación 

postdoutoral nas universidades do SUG, nos organismos públicos de investigación de 

Galicia e outras entidades do Sistema de I +D+ i galego (DOG do 27 de abril de 2017) 

recolle: 

Que a finalidade do programa de axudas é:  

“incrementar a incorporación de persoal investigador ao Sistema de I+D+i 

galego fomentando, na súa etapa inicial, a mobilidade internacional para mellorar a súa 

formación e posibilitando a reincorporación nos axentes que conforman o sistema para, 

con posterioridade, continuar coa súa traxectoria investigadora na institución a que 

retorna.” 

No seu ANEXO I. Modalidade A: Artigo 1. Sinala como obxecto da axuda: 

“ampliar a formación do persoal investigador no estranxeiro con posibilidade de 

retorno, mediante o financiamento dun contrato de dous anos de duración para a 

31043



 

 

 

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 

 

 

 

realización de estadías no estranxeiro e un contrato de retorno dun ano de duración na 

Comunidade Autónoma de Galicia.” 

non establecendo ningunha referencia á idade dos solicitantes ou ao período de 

tempo transcorrido entre a finalización de calquera nivel formativo e a obtención do 

título de doutor. 

No seu Artigo 2. Requisitos, no seu apartado b) especifícase:  

“Que a data de finalización dos estudos conducentes á obtención do título de 

licenciatura, grao ou equivalente que lle deu acceso ao doutoramento sexa igual ou 

posterior ao 1 de xaneiro de 2006” 

Esta cláusula restritiva como sinalan as persoas atinxidas sitúase na Orde deste 

ano por primeira vez, non estando presente en ningunha das convocatorias anteriores. 

Alén do máis, nas convocatorias homólogas do Plan Estatal, isto é, as axudas 

Juan de la Cierva- Formación e Juan de la Cierva-Incorporación, nos seus artigos 42 e 

72 da Resolución de 21 de novembro de 2016, da Presidencia de la Agencia Estatal de 

Investigación, só indican, sendo este un requisito para a solicitude da axuda: a data de 

obtención do grao de doutor. Pola contra, ningunha referencia é feita sobre a data de 

obtención de títulos universitarios ou doutos rangos de ensino previos a este. 

 

Por todo o exposto preséntase a seguinte proposición non de lei para o seu 

debate en comisión: 

“O Parlamento galego insta á Xunta de Galiza a suprimir o apartado b) do artigo 

2, do Anexo I. Requisitos, da Orde do 11 de abril de 2017, conxunta da Consellería de 

Educación, Cultura e Ordenación Universitaria e da Consellería de Economía, Emprego 
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e Industria, pola que se establecen as bases para a concesión de Axudas de apoio á etapa 

de formación postdoutoral nas universidades do SUG, nos organismos públicos de 

investigación de Galicia e outras entidades do Sistema de I +D+ i galego (DOG do 27 

de abril de 2017).” 

 

Santiago de Compostela, 16 de maio de 2017 

 

Asdo.: Olalla Rodil Fernández 

Noa Presas Bergantiños 

Xosé Luis Rivas Cruz 

Montserrat Prado Cores 

Luis Bará Torres 

Deputadas e deputados do G.P. do BNG 

Ana Belén Pontón Mondelo  

Portavoz do G.P. do BNG 

 

 

 

Asinado dixitalmente por: 

 

Olalla Rodil Fernández na data 16/05/2017 16:26:13 

 

Noa Presas Bergantiños na data 16/05/2017 16:26:18 

 

Xose Luis Rivas Cruz na data 16/05/2017 16:26:21 
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María Montserrat Prado Cores na data 16/05/2017 16:26:24 

 

Xosé Luis Bará Torres na data 16/05/2017 16:26:28 

 

Ana Pontón Mondelo na data 16/05/2017 16:26:32 
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Á MESA DO PARLAMENTO 

 

O Grupo Parlamentario de En Marea,  a iniciativa do deputado Davide 

Rodríguez Estévez e da deputada Paula Quinteiro Araujo e a través do seu 

voceiro Luís Villares Naveira, ao abeiro do disposto no artigo 160 do 

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

debate na Comisión 7.ª, sobre as actuacións de “heomulching” que a Consellería 

de Medio Rural está a realizar para limitar o risco de erosión. 

 

Exposición de Motivos: 

Para limitar o risco de erosión post-incendio cómpre tomar un conxunto de 

decisións e realizar una serie de actuacións no menor tempo posible antes de que 

as primeiras chuvias desencadeen os peores efectos.  

Este complexo labor require unha planificación que estableza con claridade os 

puntos esenciais a considerar, as accións a acometer e a súa secuencia de 

execución. Nese contexto, os protocolos son instrumentos útiles que axudan a 

organizar as actuacións.  

Os incendios forestais constitúen unha das perturbacións máis frecuentes e 

importantes que sofren os ecosistemas forestais de Galicia. Cando, tras o lume, 

conflúen nunha área queimada de relevo pronunciado, altos niveis de 

perturbación no solo e na vexetación e elevadas precipitacións, existe un risco 

potencial de fortes alteracións na resposta hidrolóxica das bacías afectadas, con 

grandes aumentos na escorredura superficial e episodios erosivos intensos.  

Estes fenómenos favorecen a degradación do solo, un recurso fundamental para o 

mantemento da calidade e produtividade do ecosistema afectado, podendo 
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ademais orixinar riadas e inundacións, con ameaza para as vidas humanas, 

infraestruturas e diversos recursos valiosos dentro e fóra da área queimada. 

Os acolchados ou mulches, teñen sido ferramentas eficaces dependendo do 

réxime de precipitación e da severidade do incendio. A aplicación de mulch 

desde helicóptero efectuada por primeira vez en España en áreas incendiadas de 

Galicia, é un sistema factible, rápido e eficaz con reducións de perdas de solo de 

máis do 90%. 

Pero ante esta boa nova, dende En Marea, somos conscientes de que en 

determinadas zonas con figura de protección medioambiental estase a botar 

sementes que hoxe, Conservación da Natureza, ten prohibida a súa implantación, 

é, que o custe elevado desta práctica, serviría para aumentar o gasto de 

prevención e non ter que lamentar a erosión do chan queimado nunha escorrentía.  

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

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

 

O Parlamento de Galicia insta á Xunta de Galicia a: 

1. Elaborar un informe sobre a figura de protección medioambiental onde se 

vai a realizar a práctica do “heomulching” para saber si procede a mesma. 

2. Elaborar unha análise do material que se vai a utilizar no “heomulching” 

por si vai a ser perxudicial para a flora autóctona. 

3. Destinar máis medios á prevención e defensa dos nosos montes mediante 

o SPDCIF. 

Santiago de Compostela, 18 de maio de 2017. 
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Asdo.: Davide Rodríguez Estévez 

Paula Quinteiro Araujo, 

Deputado e deputada do G.P. de En Marea. 

Asdo.: Luís Villares Naveira 

Voceiro do G.P. de En Marea. 

 

 

 

Asinado dixitalmente por: 

 

David Rodríguez Estévez na data 18/05/2017 13:30:17 

 

Paula Quinteiro Araújo na data 18/05/2017 13:30:32 

 

Luis Villares Naveira na data 18/05/2017 13:30:44 
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Á MESA DO PARLAMENTO 

 

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

Quinteiro Araujo e do seu deputado Davide Rodríguez Estévez, a través do seu 

voceiro, Luís Villares Naveira, e ao abeiro do recollido no artigo160 do 

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

debate na Comisión 7.ª. 

No contexto actual, a actividade económica de moitos agricultores e gandeiros en 

Galicia depende, en boa medida, das axudas concedidas polas diferentes 

administracións. En moitos casos, a viabilidade económica das explotacións, a 

posta en marcha de novos proxectos ou a incorporación de xente moza ao rural 

están directamente vencelladas á percepción de ditas axudas. En calquera caso, a 

tramitación das axudas non debería ser un calvario burocrático que poña 

dificultades ás persoas solicitantes. Por iso, a Xunta debería facilitar a axilización 

deses trámites para que ninguén que cumpra os requisitos quede fóra.  

Tal e como se vén denunciando dende fai tempo ese proceso de tramitación 

presenta múltiples problemas. Por exemplo, atopámonos con prazos 

insuficientes, que, por normativa da Unión Europea, só se poden ampliar ata un 

máximo de 15 días cando se producen erros. As persoas solicitantes deberían 

dispoñer de prazos máis amplos que deran marxe de manobra para corrixir as 

dificultades que xurdan no proceso, polo que as convocatorias deberían 

publicarse canto antes. Tamén debería contemplarse a posibilidade de telas 

abertas todo o ano, de tal xeito que os trámites non se convertan nun obstáculo 

para a percepción de subvencións.  

Ademais, os sistemas e aplicacións informáticas presentan numerosas 

deficiencias que se van corrixindo durante o período de tramitación co cal vai 
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avanzando o prazo sen que se podan tramitar parte dos expedientes. A isto 

únense os cambios de criterio durante o proceso e as informacións escasas e 

contraditorias por parte da propia administración.  

Sen dúbida, unha das maiores problemáticas reside nun sistema de tramitación 

inaccesible para boa parte das persoas usuarias. Agora mesmo boa parte dos 

tramites hai que facelos obrigatoriamente de xeito telemático, esquecendo a 

fenda dixital. Unha porcentaxe moi alta do sector agrogandeiro ten idades 

avanzadas e pode presentar dificultades á hora de manexarse correctamente coas 

aplicacións e sistemas informáticos imprescindibles en moitos trámites. A isto 

engádeselle as dificultades de conectividade a internet no rural, a onde, moitas 

veces, non chega a banda ancha ou incluso carecen de cobertura.  

Aínda que se presenten correctamente as solicitudes, aos solicitantes estáselles 

durante meses requirindo documentación, xa que son frecuentes os erros nas 

tramitacións, na maioría dos casos producidos pola propia administración, con 

alegacións que están sen atender cando vén un novo período de tramitacións. 

Unha dinámica de meter en gastos moi importante á xente. O impedimento de 

que a maioría dos trámites non se poidan realizar nas oficinas comarcais xera 

unha dinámica gravosa para moitas solicitantes que teñen que recorrer a asesorías 

privadas, co gasto que isto implica a obriga de ter no inicio proxectos e licencias 

sen saber se lles van aprobar as axudas.  

Parécenos imprescindible unha simplificación dos trámites, que elimine 

situacións de incerteza ante o inicio de proxectos, coa conseguinte petición de 

licenzas, sen saber con seguridade se lles van aprobar ou non as axudas aínda 

cumprindo cos requisitos. 

 Por todo o anteriormente exposto, o grupo parlamentar de En Marea presenta a 

seguinte Proposición non de lei para o seu debate en Comisión: 
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O Parlamento de Galicia insta á Xunta de Galicia a:  

1. Realizar a publicación das ordes para a concesión de axudas a agricultores e 

gandeiros no mes de febreiro a máis tardar.  

2. Poñer os medios para solucionar a fenda dixital e que os trámites se poidan 

realizar por outras vías ademais das telemáticas.  

3. Posibilitar que as oficinas agrarias comarcais cumpran funcións de 

asesoramento para apoiar a persoas con dificultades para realizar as tramitacións 

das axudas. 

 

Santiago de Compostela, 18 de maio de 2017. 

 

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

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

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

 

 

Asinado dixitalmente por: 

 

Paula Quinteiro Araújo na data 18/05/2017 16:34:03 

 

David Rodríguez Estévez na data 18/05/2017 16:34:22 

 

Luis Villares Naveira na data 18/05/2017 16:34:40 
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    Á MESA DO PARLAMENTO 

 

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

Fernández e ao abeiro do artigo 160 do Regulamento da Cámara, presenta a 

seguinte Proposición non de lei para o seu debate na Comisión 5ª. 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Esta semana coñecíamos a noticia de que a poxa do edificio Xeral Cíes, que tivo 

lugar o 15 de maio polo prezo de 3.552.500 euros, quedou baleira. Ante esta 

situación, ábrese un prazo non superior a un ano, no que a Tesourería da 

Seguridade Social como propietaria do edificio, poderá adxudicar de xeito 

directo o mesmo.  

O edificio, utilizado como hospital, está dotado de material sanitario como por 

exemplo quirófanos e cunha superficie de 3.677 metros cadrados, compostos 

segundo rexistro de dúas fincas urbanas, de edificio e terreo que constitúe unha 

parcela de 2.119 metros cadrados.  

A devolución do edificio por parte da Xunta de Galicia á Tesourería da 

Seguridade Social, supón unha perda máis na área sanitaria de Vigo de 

patrimonio público para uso sanitario, o que impide levar a cabo proxectos de 

mellora da área sanitaria como o Centro de Alta Resolución no ámbito da 

atención hospitalaria.  
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Con todo, tendo en conta que a poxa quedou baleira, a Xunta de Galicia ten unha 

nova posibilidade para solicitar unha cesión ou adquirir o edificio, mantendo un 

uso público, sanitario ou sociosanitario, co que atender as demandas da zona.  

Por todo o anterior o Grupo Parlamentario 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 realizar as xestións necesarias 

para poder usar ou adquirir o edificio Xeral Cíes, destinando o mesmo a cubrir as 

demandas sanitarias ou sociosanitarias da zona, garantindo o carácter e a xestión 

pública. 

Santiago de Compostela, 18 de maio de 2017. 

 

Asdo.: Eva Solla Fernández,  Asdo.: Luís Villares Naveira 

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

 

 

 

 

 

Asinado dixitalmente por: 

 

Eva Solla Fernández na data 18/05/2017 16:53:04 

 

Luis Villares Naveira na data 18/05/2017 16:53:11 
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                                           Á MESA DO PARLAMENTO 

 

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

Fernández e do seu deputado Antón Sánchez García, ao abeiro do artigo 160 

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

seu debate en Comisión. 

Exposición de motivos 

Segundo recolle a publicación do Faro de Vigo o 26 de outubro de 2016, o 

Presidente da Xunta de Galicia, salientaba sobre o Centro de Saúde de Marín que 

era “un dos mais completos de Galicia”, definindo o mesmo como un “pequeno 

hospital sen hospitalización” xa que presta asistencia hospitalaria completa en 

horario continuado a través do PAC. 

Con todo, seis meses despois da súa apertura, dito centro de saúde ten unhas 

deficiencias que serían perfectamente solucionables si existise vontade política 

de compromiso coa sanidade pública. 

As deficiencias do centro son as seguintes: 

1. Telerradioloxía.  A posibilidade de facer os estudos radiolóxicos simples 

no Centro, melloraría a equidade e accesibilidade da poboación aos 

servizos sanitarios, evitando desprazamentos a Pontevedra. 

2. Déficit de equipamento. O centro non conta cun monitor desfibrilador, ten 

dúas caixas fortes que non están instaladas e son necesarias para garda 

fármacos psicotrópicos e estupefacientes, a calefacción e a auga quente 

fallan e os dispensadores de xabón están oxidados e non funcionan. 

3. Base da ambulancia.  A necesidade de situar a base da ambulancia do 061 

no propio Centro, o que melloraría os tempos de actuación e asistencia no 

caso de que fose preciso medicalizar a ambulancia. 
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4. Prazas:  

- So hai unha praza de fisioterapeuta que pasa consulta, o que provoca 

unha lista de espera de tres meses e un ximnasio sen utilizar.  

- A praza dun doutor sen cubrir, por xubilarse o anterior e estar o actual 

de baixa, sendo asignados os pacientes aleatoriamente a outros cupos, 

coa consecuencia de perder o seguimento e coñecemento dos mesmos 

que ten o médico de familia. 

- Non hai farmacia, o que provoca desprazamentos a Pontevedra, Centro 

de Saúde de A Parda ou ben o Centro de Saúde de Bueu. 

 

Por todo o anterior o Grupo Parlamentario 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 cubrir as deficiencias do 

Centro de Saúde de Marín explicadas anteriormente. 

Santiago de Compostela, 18 de maio de 2017. 

 

Asdo.: Eva Solla Fernández,  Asdo.: Antón Sánchez García 

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

 

 

 

 

 

Asinado dixitalmente por: 
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Eva Solla Fernández na data 18/05/2017 17:03:37 

 

Antón Sánchez García na data 18/05/2017 17:03:44 
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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, Noa Presas 

Bergantiños, Ana Belén Pontón Mondelo, Olalla Rodil Fernández, Xosé Luis 

Rivas Cruz 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 ás medidas a adoptar para mellorar o sistema público de 

pensións. 

 

O debate sobre a sostibilidade do sistema de pensións públicas ven de 

lonxe.Desde hai anos veñen prognosticando a súa creba e promovendo os 

sistemas privados xestionados polos bancos. A razón é moi sinxela, por un lado o 

interese de recortar a administración pública, por outro a de transferir ao sistema 

privado a xestión dun volume de capital formidábel derivado dos fondos de 

pensións públicos. 

Desde o comezo da década dos 90, o debate internacional sobre a reforma 

dos sistemas de pensións estivo dominado polas teorías xurdidas na contorna do 

Banco Mundial, o Fondo Monetario Internacional e a OCDE, que defenden fortes 

recortes nos sistemas públicos de pensións, acompañados da capitalización 

individual a través do sector privado. 

O argumento central que utilizan os "comités de sabios", sempre formados 

por representantes da banca e as aseguradoras, é que o sistema de pensións é 

31058



 

 

 

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 

 

 

 

insostíbel.As razóns que presentan son que a esperanza de vida aumenta 

progresivamente ao mesmo tempo que hai menos cotizantes por causa da caída 

da poboación activa. A partir desta idea estenden a alarma social pregoando que 

a longo prazo non haberá diñeiro para pagar as pensións públicas. 

O obxectivo é favorecer a privatización das pensións e permitir ao capital 

financeiro xestionar inxentes aforros a través dos fondos de pensións privados 

con destino aos mercados financeiros globais. 

Estas medidas son especialmente mesquiñas en Galiza. Primeiro porque 

temos as pensións máis baixas do Estado español, e unha maior porcentaxe de 

pensionistas en relación á súa poboación, as pensións son o único ingreso que 

entra en moitos fogares, son miles os que só teñen ingresos procedentes de 

prestacións das que as pensións son unha parte fundamental, e segundo porque se 

suma a outras medidas tamén tremendamente inxustas , como son o copago polos 

medicamentos, polas residencias, a suba do ive, da auga, da luz, dos 

carburantes… 

Hoxe temos un empobrecemento maior d@s pensionistas, case o 60% das 

pensións galegas están por baixo do salario mínimo, a media está máis de 15 

puntos por baixo da do Estado, sendo especialmente preocupante a situación das 

mulleres xa que 1 de cada 4 mulleres maiores de 65 anos está por baixo do limiar 

da pobreza. 

Mentres lle teñen metido aos bancos miles de millóns de euros e teñen 

declarado amnistías fiscais para @s defraudador@s, actúan coa maior das 
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durezas, das crueldades contra @s que cometeron o único delito de traballar 

duramente toda unha vida. 

Estamos diante dunha decisión ideolóxica onde o poder toma a decisión de 

atacar os dereitos dos sectores máis desfavorecidos, os que están a padecer con 

máis dureza a crise para potenciar os plans de pensións privados e drenar aínda 

máis cartos dos impostos de tod@s para os bancos.  

O sistema de pensións público é un dos obxectivos a derrocar da axenda 

neoliberal desde hai décadas.Estamos a falar dun calculado e continuado proceso 

de desmantelamento do dereito do traballo a prol da parte máis forte nas 

relacións laborais, a prol do capital. 

As reformas laborais promovidas, durante os anos 2010, 2011 e 2012, por 

gobernos do PSOE e PP, respectivamente, con diferentes niveis no seu contido e 

importancia, afondaron nesa liña neoliberal de individualización e desregulación 

das relacións laborais.  

Polo que respecta ao sistema público de pensións, atrasouse a idade de 

xubilación aos 67 anos,ampliouse a 25 o número de anos para calcular a base 

reguladora, adiantouse a aplicación do factor de sostibilidade ao 1 de xaneiro de 

2019, atrasouse a idade de acceso á xubilación anticipada, dificultouse o acceso 

ao subsidio de desemprego establecendo límites económicos de miseria para ter 

dereito ao mesmo e atrasouse a idade de acceso dos 52 aos 55. En definitiva, 

medidas todas orientadas a dificultar o acceso e reducir a contía das prestacións 

do sistema público de protección social, ao tempo que se fomenta a súa 

privatización. 
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O capital,o poder económico, aproveita o vento a favor e a escusa da crise 

para eliminar dereitos e melloras nas condicións laborais e sociais, incrementar 

os seus beneficios e o seu poder e debilitar á clase traballadora.  

 

Por todas as razóns expostas o Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista 

Galego presenta a seguinte proposición non de lei para o seu debate en comisión: 

“O Parlamento de Galiza insta ao Goberno galego a dirixirse ao Goberno 

español esixindo: 

Que de maneira inmediata proceda á derrogación das reformas laborais, e 

en especial: Real Decreto Lei 10/2010, de 16 de junio, de medidas urxentes para 

a reforma do mercado laboral, a Lei 35/2010, de 17 de setembro de medidas 

urxentes para a reforma do mercado de traballo, Real Decreto-Lei 20/2012 do 19 

de xullo, Real Decreto-lei 3/2012 de 10 de febreiro, de medidas urxentes para a 

reforma do mercado laboral, o Real Decreto-lei 5/2013 de 15 de marzo de 

“medidas para favorecer a continuidade da vida laboral dos traballadores de 

maior idade e promover o envellecemento activo,o Real Decreto-lei 4/2013, de 

22 de febreiro, de medidas de apoio ao emprendedor e de estímulo do 

crecemento e da creación de emprego. Así como de todas a demais normativas 

que as desenvolven.  

A aprobación dunha nova lexislación laboral e social que restitúa os 

dereitos perdidos como consecuencia das sucesivas contrarreformas laborais que 

favoreza dereitos e regulacións novas que melloren as condicións de vida e de 

traballo e fortalezan á clase traballadora diante do capital: 
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 Recoñecendo o dereito á xubilación ordinaria aos 65 anos. 

 Establecer o cálculo da base reguladora polas bases de 

cotización dun período de dez anos da súa vida laboral. 

 Establecer o importe da pensión mínima no equivalente ao 

SMI.  

 Eliminarse as penalizacións e discriminacións no acceso á 

pensión das persoas empregadas a tempo parcial.” 

 

Santiago de Compostela, 18 de maio de 2017 

 

Asdo.: Montserrat Prado Cores 

Noa Presas Bergantiños 

Olalla Rodil Fernández 

Xosé Luis Rivas Cruz 

Luis Bará Torres 

Deputadas e deputados do G.P. do BNG 

Ana Belén 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 Montserrat Prado Cores, Ana Belén Pontón Mondelo, 

Olalla Rodil Fernández, Xosé Luis Rivas Cruz, Noa Presas Bergantiños 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 ás deficiencias 

detectadas no PAC de Ordes. 

 

O pasado 16 de febreiro, os dous médicos asignados ás gardas do Punto de 

Atención Continuada de Ordes tiveron que saír do centro para atender unhas urxencias, 

polo que o PAC estivo durante máis de 3 horas sen médicos que puidesen atender ós 

pacientes que ían chegando ata o centro.  

Durante ese espazo de tempo, no que o PAC de Ordes non contaba con médicos, 

chegou unha ambulancia do 061 requirindo un médico, a cal, ante a falta de facultativos 

que puidesen atender ó paciente, emprende camiño a Santiago. O que mostra unha falla 

de coordinación evidente nos servizos de emerxencias sanitarias. 

Certamente, non é a primeira vez que se da esta situación no PAC de Ordes, que 

durante un tempo máis ou menos prolongado queda sen médicos, unha situación que 

non resulta admisible e que provoca enormes molestias ós pacientes que acoden ás 

urxencias. 

Cabe recordar que o PAC de Ordes atende á cidadanía de Trazo, Tordoia, Ordes, 

Frades, Mesía e mesmo de algúns pacientes de Oroso. 
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Polas razóns expostas o Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego 

presenta a seguinte proposición non de lei para o seu debate en comisión: 

“O Parlamento de Galiza insta ao Goberno galego a: 

Adoptar as medidas oportunas para que a situación de ausencia simultánea do 

persoal facultativo no PAC de Ordes non se volva producir. 

Levar a cabo as accións correctoras precisas para evitar erros na coordinación 

dos servizos de emerxencias.” 

 

Santiago de Compostela, 18 de maio de 2017 

 

Asdo.: Montserrat Prado Cores 

Noa Presas Bergantiños 

Olalla Rodil Fernández 

Xosé Luis Rivas Cruz 

Luis Bará Torres 

Deputadas e deputados do G.P. do BNG 

Ana Belén Pontón Mondelo  

Portavoz do G.P. do BNG 

 

 

 

Asinado dixitalmente por: 

 

María Montserrat Prado Cores na data 18/05/2017 18:27:08 
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