
Número 490 IX lexislatura 2 de xullo de 2015

BOLETÍN OFICIAL DO PARLAMENTO DE GALICIA

SUMARIO

1. Procedementos parlamentarios
1.3. Procedementos de control e impulso
1.3.5. Mocións

- 38267 (09/MOC-000135)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego

Paz Franco, María Tereixa

Sobre as demandas que debe realizar o Goberno galego ao

Goberno central en relación coa tributación das pensións percibi-

das no estranxeiro polas persoas emigrantes retornadas. (Moción

a consecuencia da Interpelación nº 25855, publicada no BOPG nº

336, do 08.09.2014, e debatida na sesión plenaria do 22.06.2015)

115805

- 38290 (09/MOC-000136)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Méndez Romeu, José Luis

Sobre a adopción polo Goberno galego de determinadas medidas

en materia de Administración local. (Moción a consecuencia da

Interpelación nº 32116, publicada no BOPG nº 411, do 06.02.2015,

e debatida na sesión plenaria do 22.06.2015) 115807

- 38304 (09/MOC-000137)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Gallego Calvar, María Carmen

Sobre as actuacións que debe levar a cabo a Xunta de Galicia en

relación co impacto nos concellos galegos de menos de 20.000

habitantes da aplicación da normativa estatal vixente que lles

suprime as competencias en materia de servizos sociais. (Moción a

consecuencia da Interpelación nº 23072, publicada no BOPG nº

290, do 14.05.2014, e debatida na sesión plenaria do 22.06.2015)

115810

1.3.6. Proposicións non de lei

1.3.6.1. Proposicións non de lei en Pleno

1.3.6.1.1. Proposicións presentadas

- 38294 (09/PNP-002787)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Fascículo 1



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

materia de loita contra a desigualdade social en Galicia 115812

- 38298 (09/PNP-002788)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

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

relación co persoal docente e cos centros educativos públicos de

ensino non universitario 115816

- 38317 (09/PNP-002790)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

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

relación co maltrato á infancia e adolescencia en Galicia 115820

- 37651 - 38231 (09/PNP-002746)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego

Pontón Mondelo, Ana Belén

Sobre a constitución dunha comisión parlamentaria de investigación

para a análise do funcionamento e xestión da Fundación Camilo

José Cela, así como a actuación que debe levar a cabo o Goberno

galego ao respecto 115823

- 37664 - 38233 (09/PNP-002749)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego

Pontón Mondelo, Ana Belén, e Jorquera Caselas, Francisco Xesús

Sobre a constitución dunha comisión parlamentaria de investigación

para a análise do funcionamento e xestión da Fundación Camilo

José Cela, a posición do Parlamento de Galicia e a actuación que

debe levar a cabo o Goberno galego ao respecto 115828

- 38158 (09/PNP-002777)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego

Pontón Mondelo, Ana Belén, e Jorquera Caselas, Francisco Xesús

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

relación coas concesións hidroeléctricas no río Xallas, os valores

ambientais deste e, singularmente, a fervenza do Ézaro 115834

- 38182 (09/PNP-002778)

Grupo Parlamentario da Alternativa Galega de Esquerda

Sobre as actuacións que se deben levar a cabo en relación coa

situación de crise económica da Unión Europea 115837

- 38199 (09/PNP-002779)

Grupo Parlamentario da Alternativa Galega de Esquerda

Sánchez García, Antón

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

ción co disposto na Lei 13/2013, do 23 de decembro, de caza de Gali-

cia, respecto da súa práctica nas vías de comunicación asfaltadas

115860

- 38214 (09/PNP-002780)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Soneira Tajes, María Soledad e 2 máis

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

facilitar e promover a participación de todas as persoas galegas e

españolas residentes no exterior en todos os procesos electorais

que se leven a cabo en España 115863

- 38224 (09/PNP-002781)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Sánchez Bugallo, José Antonio e 2 máis

Sobre a presentación polo Goberno galego no Parlamento de Gali-

cia dun proxecto de lei no que se recoñeza, como dereito subxectivo,

o dereito a unha vivenda digna e axeitada e, en particular, para as

persoas afectadas por desafiuzamentos 115866

- 38229 (09/PNP-002782)

Grupo Parlamentario da Alternativa Galega de Esquerda

Díaz Pérez, Yolanda, e Solla Fernández, Eva

Sobre as actuacións que debe levar a cabo a Xunta de Galicia en

relación coas listas de espera existentes nas unidades de reprodu-

ción asistida do Sergas 115868

- 38234 (09/PNP-002783)

Grupo Parlamentario Mixto

Martínez García, María Consuelo

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

relación cos investimentos e o funcionamento operativo dos autóno-

mos, emprendedores e pemes, así como o réxime fiscal e da Segu-

ridade Social dos primeiros 115871

- 38238 (09/PNP-002784)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Val Alonso, José Ramón e 2 máis

Sobre a realización de xestións polo Goberno galego ante o

Goberno central para a interposición dunha demanda ante o Tribu-

nal Europeo de Dereitos Humanos contra Noruega por discriminar e

non lles recoñecer aos mariñeiros galegos os anos traballados en

barcos daquel país 115874

- 38281 (09/PNP-002786)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

SUMARIO



Vázquez Blanco, Emilio e 2 máis

Sobre a demanda polo Goberno galego ao Goberno central dun tra-

tamento normativo propio para Galicia que permita recuperar para o

patrimonio cultural público os fondos das coleccións artísticas das

antigas caixas de aforros 115876

Proposicións non de lei en Pleno corrixidas

- 38131 – 38286 (09/PNP-002776)

Grupo Parlamentario da Alternativa Galega de Esquerda

Vázquez Díaz, Ramón e 2 máis

Sobre a adopción polo Goberno galego das medidas necesarias

para mellorar as comunicacións que empregan os equipos informá-

ticos do Instituto de Educación Secundaria de Teis, en Vigo, así

como a ampliación dos espazos do centro para poder impartir os

novos ciclos e a formación profesional básica 115878

1.3.6.2. Proposicións non de lei en Comisión

1.3.6.2.1. Proposicións presentadas

- 38295 (09/PNC-003211)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

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

materia de loita contra a desigualdade social en Galicia. (Procede-

mento de urxencia) 115880

- 38297 (09/PNC-003212)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Docasar Docasar, Ricardo Vicente e 3 máis

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

relación co persoal docente e ccos entros educativos públicos de

ensino non universitario 115884

- 38321 (09/PNC-003214)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

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

relación co maltrato á infancia e adolescencia en Galicia 115887

- 37663 (09/PNC-003163)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego

Pontón Mondelo, Ana Belén, e Jorquera Caselas, Francisco Xesús

Sobre a constitución dunha comisión parlamentaria de investigación

para a análise do funcionamento e xestión da Fundación Camilo

José Cela, a posición do Parlamento de Galicia e a actuación que

debe levar a cabo o Goberno galego ao respecto 115890

- 38159 (09/PNC-003201)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego

Pontón Mondelo, Ana Belén, e Jorquera Caselas, Francisco Xesús

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

relación coas concesións hidroeléctricas no río Xallas, os valores

ambientais deste e, singularmente, a fervenza do Ézaro 115894

- 38183 (09/PNC-003202)

Grupo Parlamentario da Alternativa Galega de Esquerda

Sobre a demanda polo Goberno galego ao Goberno central do

impulso diante dos órganos institucionais da Unión Europea da

adopción dunha extratexia de política macroeconómica encamiñada

a resolver a actual crise da Eurozona 115897

- 38198 (09/PNC-003203)

Grupo Parlamentario da Alternativa Galega de Esquerda

Sánchez García, Antón

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

relación co disposto na Lei 13/2013, do 23 de decembro, de caza de

Galicia, respecto da súa prática nas vías de comunicación asfaltadas

115920

- 38215 (09/PNC-003204)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Soneira Tajes, María Soledad e 2 máis

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

facilitar e promover a participación de todas as persoas galegas e

españolas residentes no exterior en todos os procesos electorais

que se leven a cabo en España 115923

- 38221 (09/PNC-003205)

Grupo Parlamentario Popular de Galicia

Balseiro Orol, José Manuel

Sobre a posición do Parlamento de Galicia en relación coas iniciativas

dirixidas a aumentar as posibilidades pesqueiras para a frota galega

no ano 2016, en coherencia coa mellora da situación dos recursos, e

a actuación que debe levar a cabo a Xunta de Galicia ao respecto

115926

- 38230 (09/PNC-003206)

Grupo Parlamentario da Alternativa Galega de Esquerda

Díaz Pérez, Yolanda, e Solla Fernández, Eva

Sobre as actuacións que debe levar a cabo a Xunta de Galicia en

relación coas listas de espera existentes nas unidades de reprodu-

ción asistida do Sergas 115928

- 38235 (09/PNC-003207)

Grupo Parlamentario Mixto

SUMARIO



Martínez García, María Consuelo
Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego en
relación cos investimentos e o funcionamento operativo dos autóno-
mos, emprendedores e pemes, así como o réxime fiscal e da Segu-
ridade Social dos primeiros 115931

- 38251 (09/PNC-003208)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Val Alonso, José Ramón e 2 máis
Sobre a realización de xestións polo Goberno galego ante o
Goberno central para a interposición dunha demanda ante o Tribu-
nal Europeo de Dereitos Humanos contra Noruega por discriminar e
non lles recoñecer aos mariñeiros galegos os anos traballados en
barcos daquel país 115934

- 38280 (09/PNC-003209)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Vázquez Blanco, Emilio e 3 máis
Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego en
relación coas obras denominadas ‘Ponte sobre o río Deva, enlace-
rotonda EP5002-EP5102’, no concello da Cañiza 115936

- 38271 (09/PNC-003210)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
García García, Pablo e 2 máis
Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego en rela-
ción coa implantación de contratos homogados para a compravenda
de uva nas diferentes denominacións de orixe de Galicia, a adapta-
ción do rendemento máximo permitido por hectárea á produción real
e a protección do modelo de viticultura galego 115939

Proposicións non de lei en Comisión corrixidas

- 38132 – 38286 (09/PNC-003198)
Grupo Parlamentario da Alternativa Galega de Esquerda
Vázquez Díaz, Ramón e 2 máis
Sobre a adopción polo Goberno galego das medidas necesarias
para mellorar as comunicacións que empregan os equipos informá-
ticos do Instituto de Educación Secundaria de Teis, en Vigo, así
como a ampliación dos espazos do centro para poder impartir os
novos ciclos e a formación profesional básica 115878

1.3.8. Procedementos de control económico e orzamentario

Estado execución orzamentaria en comisión

- 38151 (09/ESEX-000013)

Dirección Xeral de Relacións Institucionais e Parlamentarias

Execución orzamentaria primeiro trimestre de 2015 115802

1.4. Procedementos de información
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Do Sr. presidente da Xunta de Galicia, por solicitude de 18 deputa-

das e deputados do G.P. dos Socialistas de Galicia, para dar conta
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vindeiros meses 115951

- 38414 (09/CPP-000322)
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Do Sr. presidente da Xunta de Galicia, por solicitude de 18 deputa-

das e deputados do G.P. dos Socialistas de Galicia, para dar conta

dos medios dedicados á prevención e extinción de incendios fores-
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conta dos medios dedicados á prevención e extinción de incendios
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1.4.2.2. Solicitudes de comparecencia en Comisión
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Do Sr. vicepresidente e conselleiro de Presidencia, Administración

Pública e Xustiza, por petición de tres deputados do G.P. dos Socia-

listas de Galicia, para dar conta da axenda, obxectivos, logros e

acompañantes da súa viaxe a Londres 115957

- 38401 (09/CPC-000242)
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Da Sra. conselleira do Medio Rural e do Mar, por solicitude de 3

deputados do G.P. dos Socialistas de Galicia, para dar conta dos

contidos da xuntanza que mantivo coas principais industrias leiteiras

de Galicia, así como da estratexia que desenvolverá con respecto ao

sector lácteo nos vindeiros meses 115958

- 38411 (09/CPC-000243)
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Da Sra. conselleira de Traballo e Benestar, por solicitude de 3 depu-

tadas do G.P. dos Socialistas de Galicia, para dar conta da estrate-

xia de loita contra a desigualdade 115960

1.4.3. Interpelacións
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Sobre as medidas de loita contra a desigualdade social que está a

adoptar o Goberno galego 115961
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Méndez Romeu, José Luis e 17 máis

Sobre a política prevista polo Goberno galego en materia de ensino

non universitario 115964
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Sobre a política da Xunta de Galicia en materia de loita contra o mal-

trato infantil 115968
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Fajardo Recouso, Juan Manuel

Sobre os obxectivos da participación directa do Goberno galego, no

ámbito do Comité das Rexións, na elaboración de informes e dita-

mes relativos ao futuro da acuicultura 115971
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Galego de Consumo e da Competencia 115973
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Val Alonso, José Ramón e 2 máis

Sobre as xestións realizadas polo Goberno galego ante o Goberno

central para a interposición dunha demanda ante o Tribunal Europeo

de Dereitos Humanos contra Noruega por non lles recoñecer aos

mariñeiros galegos os anos traballados en barcos daquel país
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Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Vilán Lorenzo, Patricia e 2 máis

Sobre a opinión do Goberno galego respecto da situación socioeco-

nómica e territorial de Galicia en materia de calidade das augas para

o período 2015-2020 115977

- 38244 (09/INT-001422)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Vilán Lorenzo, Patricia e 2 máis

Sobre a opinión do Goberno galego respecto da situación socioeco-

nómica e territorial de Galicia en materia de erosión do solo para o

período 2015-2020 115979

- 38245 (09/INT-001423)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
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Vilán Lorenzo, Patricia e 2 máis

Sobre a opinión do Goberno galego respecto da situación socioeco-

nómica e territorial de Galicia en materia de flora e fauna para o perí-

odo 2015-2020 115981

- 38246 (09/INT-001424)
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Vilán Lorenzo, Patricia e 2 máis

Sobre a política xeral de xestión dos residuos sólidos de Galicia
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García García, Pablo e 2 máis

Sobre a comercialización das uvas nas denominacións de orixe

galegas baixo o amparo de contratos homologados 115985
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García García, Pablo e 2 máis

Sobre a situación que está a atravesar o sector lácteo galego e as

medidas adoptadas pola Xunta de Galicia ao respecto 115987

- 38273 (09/INT-001429)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

García García, Pablo e 2 máis

Sobre o balance da Xunta de Galicia en relación coa tramitación das

novas axudas da Política Agraria Común, así como o pago verde ou

greening 115989
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A Mesa do Parlamento, na súa sesión do día 30 de xuño de
2015, adoptou os seguintes acordos:

1. Procedementos parlamentarios
1.3. Procedementos de control e impulso
1.3.5. Mocións

Admisión a trámite e publicación

- 38267 (09/MOC-000135)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Paz Franco, María Tereixa
Sobre as demandas que debe realizar o Goberno galego ao
Goberno central en relación coa tributación das pensións
percibidas no estranxeiro polas persoas emigrantes retorna-
das. (Moción a consecuencia da Interpelación nº 25855,
publicada no BOPG nº 336, do 08.09.2014, e debatida na
sesión plenaria do 22.06.2015)

- 38290 (09/MOC-000136)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Méndez Romeu, José Luis
Sobre a adopción polo Goberno galego de determinadas medi-
das en materia de Administración local. (Moción a consecuen-
cia da Interpelación nº 32116, publicada no BOPG nº 411, do
06.02.2015, e debatida na sesión plenaria do 22.06.2015)

- 38304 (09/MOC-000137)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Gallego Calvar, María Carmen
Sobre as actuacións que debe levar a cabo a Xunta de Gali-
cia en relación co impacto nos concellos galegos de menos
de 20.000 habitantes da aplicación da normativa estatal
vixente que lles suprime as competencias en materia de ser-
vizos sociais. (Moción a consecuencia da Interpelación nº
23072, publicada no BOPG nº 290, do 14.05.2014, e deba-
tida na sesión plenaria do 22.06.2015)

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 polo procedemento de urxencia e publicación

- 38294 (09/PNP-002787)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego
en materia de loita contra a desigualdade social en Galicia. 

- 38298 (09/PNP-002788)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego
en relación co persoal docente e cos centros educativos
públicos de ensino non universitario. 

- 38317 (09/PNP-002790)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego
en relación co maltrato á infancia e adolescencia en Galicia. 

Admisión a trámite e publicación

- 37651 - 38231 (09/PNP-002746)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Pontón Mondelo, Ana Belén
Sobre a constitución dunha comisión parlamentaria de
investigación para a análise do funcionamento e xestión da
Fundación Camilo José Cela, así como a actuación que debe
levar a cabo o Goberno galego ao respecto

A Mesa admítea coa reformulación contida no doc. núm.
38231.

- 37664 - 38233 (09/PNP-002749)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Pontón Mondelo, Ana Belén, e Jorquera Caselas, Francisco
Xesús
Sobre a constitución dunha comisión parlamentaria de
investigación para a análise do funcionamento e xestión da
Fundación Camilo José Cela, a posición do Parlamento de
Galicia e a actuación que debe levar a cabo o Goberno
galego ao respecto

A Mesa admítea coa reformulación contida no doc. núm.
38233.

- 38158 (09/PNP-002777)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Pontón Mondelo, Ana Belén, e Jorquera Caselas, Francisco
Xesús
Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego
en relación coas concesións hidroeléctricas no río Xallas, os
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valores ambientais deste e, singularmente, a fervenza do
Ézaro

- 38182 (09/PNP-002778)
Grupo Parlamentario da Alternativa Galega de Esquerda
Sobre as actuacións que se deben levar a cabo en relación
coa situación de crise económica da Unión Europea

- 38199 (09/PNP-002779)
Grupo Parlamentario da Alternativa Galega de Esquerda
Sánchez García, Antón
Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego
en relación co disposto na Lei 13/2013, do 23 de decembro,
de caza de Galicia, respecto da súa práctica nas vías de
comunicación asfaltadas

- 38214 (09/PNP-002780)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Soneira Tajes, María Soledad e 2 máis
Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego
para facilitar e promover a participación de todas as persoas
galegas e españolas residentes no exterior en todos os pro-
cesos electorais que se leven a cabo en España

- 38224 (09/PNP-002781)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Sánchez Bugallo, José Antonio e 2 máis
Sobre a presentación polo Goberno galego no Parlamento de
Galicia dun proxecto de lei no que se recoñeza, como dereito
subxectivo, o dereito a unha vivenda digna e axeitada e, en
particular, para as persoas afectadas por desafiuzamentos

- 38229 (09/PNP-002782)
Grupo Parlamentario da Alternativa Galega de Esquerda
Díaz Pérez, Yolanda, e Solla Fernández, Eva
Sobre as actuacións que debe levar a cabo a Xunta de Gali-
cia en relación coas listas de espera existentes nas unidades
de reprodución asistida do Sergas

- 38234 (09/PNP-002783)
Grupo Parlamentario Mixto
Martínez García, María Consuelo
Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego
en relación cos investimentos e o funcionamento operativo
dos autónomos, emprendedores e pemes, así como o réxime
fiscal e da Seguridade Social dos primeiros

- 38238 (09/PNP-002784)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Val Alonso, José Ramón e 2 máis
Sobre a realización de xestións polo Goberno galego ante o
Goberno central para a interposición dunha demanda ante o
Tribunal Europeo de Dereitos Humanos contra Noruega por
discriminar e non lles recoñecer aos mariñeiros galegos os
anos traballados en barcos daquel país

- 38281 (09/PNP-002786)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Vázquez Blanco, Emilio e 2 máis
Sobre a demanda polo Goberno galego ao Goberno central
dun tratamento normativo propio para Galicia que permita
recuperar para o patrimonio cultural público os fondos das
coleccións artísticas das antigas caixas de aforros

Proposicións non de lei en Pleno corrixidas

Admisión da corrección e publicación

- 38131 – 38286 (09/PNP-002776)
Grupo Parlamentario da Alternativa Galega de Esquerda
Vázquez Díaz, Ramón e 2 máis
Sobre a adopción polo Goberno galego das medidas necesa-
rias para mellorar as comunicacións que empregan os equi-
pos informáticos do Instituto de Educación Secundaria de
Teis, en Vigo, así como a ampliación dos espazos do centro
para poder impartir os novos ciclos e a formación profesio-
nal básica
BOPG nº 485, do 23.06.2015

A Mesa admite a corrección formulada no doc. núm. 38286.

1.3.6.2. Proposicións non de lei en Comisión

1.3.6.2.1. Proposicións presentadas

Admisión a trámite polo procedemento de urxencia, asignación

a comisión e publicación

- 38295 (09/PNC-003211)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego
en materia de loita contra a desigualdade social en Galicia
Comisión 5ª, Sanidade, Política Social e Emprego
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- 38297 (09/PNC-003212)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Docasar Docasar, Ricardo Vicente e 3 máis
Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego
en relación co persoal docente e ccos entros educativos
públicos de ensino non universitario
Comisión 4ª, Educación e Cultura

- 38321 (09/PNC-003214)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego
en relación co maltrato á infancia e adolescencia en Galicia.
Comisión 5ª, Sanidade, Política Social e Emprego

Admisión a trámite, asignación a comisión e publicación

- 37663 (09/PNC-003163)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Pontón Mondelo, Ana Belén, e Jorquera Caselas, Francisco
Xesús
Sobre a constitución dunha comisión parlamentaria de investi-
gación para a análise do funcionamento e xestión da Fundación
Camilo José Cela, a posición do Parlamento de Galicia e a
actuación que debe levar a cabo o Goberno galego ao respecto
Comisión 4ª, Educación e Cultura

A Mesa admítea coa reformulación contida no doc. núm.
38232.

- 38159 (09/PNC-003201)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Pontón Mondelo, Ana Belén, e Jorquera Caselas, Francisco
Xesús
Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego
en relación coas concesións hidroeléctricas no río Xallas, os
valores ambientais deste e, singularmente, a fervenza do Ézaro
Comisión 2ª, Ordenación Territorial, Obras Públicas, Medio
Ambiente e Servizos

- 38183 (09/PNC-003202)
Grupo Parlamentario da Alternativa Galega de Esquerda
Sobre a demanda polo Goberno galego ao Goberno central
do impulso diante dos órganos institucionais da Unión Euro-
pea da adopción dunha extratexia de política macroeconó-
mica encamiñada a resolver a actual crise da Eurozona
Comisión 3ª, Economía, Facenda e Orzamentos

- 38198 (09/PNC-003203)
Grupo Parlamentario da Alternativa Galega de Esquerda
Sánchez García, Antón
Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego
en relación co disposto na Lei 13/2013, do 23 de decembro,
de caza de Galicia, respecto da súa prática nas vías de comu-
nicación asfaltadas
Comisión 2ª, Ordenación Territorial, Obras Públicas, Medio
Ambiente e Servizos

- 38215 (09/PNC-003204)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Soneira Tajes, María Soledad e 2 máis
Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego
para facilitar e promover a participación de todas as persoas
galegas e españolas residentes no exterior en todos os pro-
cesos electorais que se leven a cabo en España
Comisión 1ª, Institucional, de Administración Xeral, Xustiza
e Interior

- 38221 (09/PNC-003205)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Balseiro Orol, José Manuel
Sobre a posición do Parlamento de Galicia en relación coas
iniciativas dirixidas a aumentar as posibilidades pesqueiras
para a frota galega no ano 2016, en coherencia coa mellora
da situación dos recursos, e a actuación que debe levar a
cabo a Xunta de Galicia ao respecto
Comisión 8ª, Pesca e Marisqueo

- 38230 (09/PNC-003206)
Grupo Parlamentario da Alternativa Galega de Esquerda
Díaz Pérez, Yolanda, e Solla Fernández, Eva
Sobre as actuacións que debe levar a cabo a Xunta de Gali-
cia en relación coas listas de espera existentes nas unidades
de reprodución asistida do Sergas
Comisión 5ª, Sanidade, Política Social e Emprego

- 38235 (09/PNC-003207)
Grupo Parlamentario Mixto
Martínez García, María Consuelo
Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego
en relación cos investimentos e o funcionamento operativo
dos autónomos, emprendedores e pemes, así como o réxime
fiscal e da Seguridade Social dos primeiros
Comisión 3ª, Economía, Facenda e Orzamentos
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- 38251 (09/PNC-003208)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Val Alonso, José Ramón e 2 máis
Sobre a realización de xestións polo Goberno galego ante o
Goberno central para a interposición dunha demanda ante o
Tribunal Europeo de Dereitos Humanos contra Noruega por
discriminar e non lles recoñecer aos mariñeiros galegos os
anos traballados en barcos daquel país
Comisión 8ª, Pesca e Marisqueo

- 38280 (09/PNC-003209)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Vázquez Blanco, Emilio e 3 máis
Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego
en relación coas obras denominadas ‘Ponte sobre o río Deva,
enlace-rotonda EP5002-EP5102’, no concello da Cañiza
Comisión 4ª, Educación e Cultura

- 38271 (09/PNC-003210)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
García García, Pablo e 2 máis
Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego
en relación coa implantación de contratos homogados para a
compravenda de uva nas diferentes denominacións de orixe
de Galicia, a adaptación do rendemento máximo permitido
por hectárea á produción real e a protección do modelo de
viticultura galego
Comisión 7ª, Agricultura, Alimentación, Gandaría e Montes

Proposicións non de lei en Comisión corrixidas

Admisión da corrección e publicación

- 38132 – 38286 (09/PNC-003198)
Grupo Parlamentario da Alternativa Galega de Esquerda
Vázquez Díaz, Ramón e 2 máis
Sobre a adopción polo Goberno galego das medidas necesa-
rias para mellorar as comunicacións que empregan os equi-
pos informáticos do Instituto de Educación Secundaria de
Teis, en Vigo, así como a ampliación dos espazos do centro
para poder impartir os novos ciclos e a formación profesio-
nal básica
BOPG nº 485, do 23.06.2015
Comisión 4ª, Educación e Cultura

A Mesa admite a corrección formulada no doc. núm. 38286.

1.3.8. Procedementos de control económico e orzamentario

Estado execución orzamentaria en comisión

Toma de coñecemento e traslado á Comisión 3ª, Economía,

Facenda e Orzamentos, e publicación do acordo

- 38151 (09/ESEX-000013)
Dirección Xeral de Relacións Institucionais e Parlamentarias
Execución orzamentaria primeiro trimestre de 2015

1.4. Procedementos de información
1.4.2. Solicitudes de comparecencia 

1.4.2.1. Solicitudes de comparecencia en Pleno

Admisión a trámite polo procedemento de urxencia e publicación

- 38212 (09/CPP-000315)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Do Sr. presidente da Xunta de Galicia, por petición dos
dezaoito deputados e deputadas do G.P. dos Socialistas de
Galicia, para dar conta da axenda, obxectivos, logros e das
persoas acompañantes da súa viaxe a Londres

- 38400 (09/CPP-000316)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Da Sra. conselleira do Medio Rural e do Mar, por solicitude
de 3 deputados do G.P. dos Socialistas de Galicia, para dar
conta dos contidos da xuntanza que mantivo coas principais
industrias leiteiras de Galicia, así como da estratexia que des-
envolverá con respecto ao sector lácteo nos vindeiros meses

- 38409 (09/CPP-000317)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Do Sr. presidente da Xunta de Galicia, por iniciativa de 18
deputadas e deputados do G.P. dos Socialistas de Galicia,
para dar conta da estratexia de loita contra a desigualdade

- 38410 (09/CPP-000318)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Da Sra. conselleira de Traballo e Benestar, por iniciativa de
18 deputadas e deputados do G.P. dos Socialistas de Galicia,
para dar conta da estratexia de loita contra a desigualdade 

- 38412 (09/CPP-000320)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
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Do Sr. presidente da Xunta de Galicia, por solicitude de 18
deputadas e deputados do G.P. dos Socialistas de Galicia,
para dar conta do desmantelamento dos servizos públicos no
medio rural

- 38413 (09/CPP-000321)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Do Sr. presidente da Xunta de Galicia, por solicitude de 18
deputadas e deputados do G.P. dos Socialistas de Galicia,
para dar conta da estratexia que vai desenvolver con res-
pecto do sector lácteo nos vindeiros meses

- 38414 (09/CPP-000322)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Do Sr. presidente da Xunta de Galicia, por solicitude de 18
deputadas e deputados do G.P. dos Socialistas de Galicia,
para dar conta dos medios dedicados á prevención e extin-
ción de incendios forestais

- 38415 (09/CPP-000323)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Da Sra. conselleira de Medio Rural e do Mar, por solicitude
de 18 deputadas e deputados do G.P. dos Socialistas de Gali-
cia, para dar conta dos medios dedicados á prevención e
extinción de incendios forestais

1.4.2.2. Solicitudes de comparecencia en Comisión

Admisión a trámite polo procedemento de urxencia, traslado á

Mesa da Comisión e publicación

- 38213 (09/CPC-000241)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Do Sr. vicepresidente e conselleiro de Presidencia, Adminis-
tración Pública e Xustiza, por petición de tres deputados do
G.P. dos Socialistas de Galicia, para dar conta da axenda,
obxectivos, logros e acompañantes da súa viaxe a Londres
Comisión 1ª, Institucional, de Administración Xeral, Xustiza
e Interior

- 38401 (09/CPC-000242)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Da Sra. conselleira do Medio Rural e do Mar, por solicitude
de 3 deputados do G.P. dos Socialistas de Galicia, para dar
conta dos contidos da xuntanza que mantivo coas principais
industrias leiteiras de Galicia, así como da estratexia que

desenvolverá con respecto ao sector lácteo nos vindeiros
meses
Comisión 7ª, Agricultura, Alimentación, Gandaría e Montes

- 38411 (09/CPC-000243)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Da Sra. conselleira de Traballo e Benestar, por solicitude de
3 deputadas do G.P. dos Socialistas de Galicia, para dar conta
da estratexia de loita contra a desigualdade
Comisión 5ª, Sanidade, Política Social e Emprego

1.4.3. Interpelacións

Admisión a trámite polo procedemento de urxencia e publicación

- 38293 (09/INT-001430)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Méndez Romeu, José Luis e 17 máis
Sobre as medidas de loita contra a desigualdade social que
está a adoptar o Goberno galego

- 38296 (09/INT-001431)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Méndez Romeu, José Luis e 17 máis
Sobre a política prevista polo Goberno galego en materia de
ensino non universitario

- 38316 (09/INT-001434)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Méndez Romeu, José Luis e 17 máis
Sobre a política da Xunta de Galicia en materia de loita con-
tra o maltrato infantil

Admisión a trámite e publicación

- 38169 (09/INT-001418)
Grupo Parlamentario da Alternativa Galega de Esquerda
Fajardo Recouso, Juan Manuel
Sobre os obxectivos da participación directa do Goberno
galego, no ámbito do Comité das Rexións, na elaboración de
informes e ditames relativos ao futuro da acuicultura

- 38206 (09/INT-001419)
Grupo Parlamentario da Alternativa Galega de Esquerda
Díaz Pérez, Yolanda
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Sobre a demora na aprobación do decreto de creación do
Instituto Galego de Consumo e da Competencia

- 38237 (09/INT-001420)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Val Alonso, José Ramón e 2 máis
Sobre as xestións realizadas polo Goberno galego ante o
Goberno central para a interposición dunha demanda ante o
Tribunal Europeo de Dereitos Humanos contra Noruega por
non lles recoñecer aos mariñeiros galegos os anos traballa-
dos en barcos daquel país

- 38243 (09/INT-001421)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Vilán Lorenzo, Patricia e 2 máis
Sobre a opinión do Goberno galego respecto da situación
socioeconómica e territorial de Galicia en materia de cali-
dade das augas para o período 2015-2020

- 38244 (09/INT-001422)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Vilán Lorenzo, Patricia e 2 máis
Sobre a opinión do Goberno galego respecto da situación
socioeconómica e territorial de Galicia en materia de erosión
do solo para o período 2015-2020

- 38245 (09/INT-001423)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Vilán Lorenzo, Patricia e 2 máis
Sobre a opinión do Goberno galego respecto da situación
socioeconómica e territorial de Galicia en materia de flora e
fauna para o período 2015-2020

- 38246 (09/INT-001424)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Vilán Lorenzo, Patricia e 2 máis
Sobre a política xeral de xestión dos residuos sólidos de
Galicia

- 38270 (09/INT-001427)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
García García, Pablo e 2 máis
Sobre a comercialización das uvas nas denominacións de
orixe galegas baixo o amparo de contratos homologados

- 38272 (09/INT-001428)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
García García, Pablo e 2 máis
Sobre a situación que está a atravesar o sector lácteo
galego e as medidas adoptadas pola Xunta de Galicia ao
respecto

- 38273 (09/INT-001429)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
García García, Pablo e 2 máis
Sobre o balance da Xunta de Galicia en relación coa trami-
tación das novas axudas da Política Agraria Común, así
como o pago verde ou greening

Santiago de Compostela, 1 de xullo de 2015

Miguel Ángel Santalices Vieira
Vicepresidente 1º
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OFICINA PARLAMENTAR 

Parlamento de Galiza 

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

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

gp-bng@parlamentodegalicia.es 

15702 Santiago de Compostela 

Galiza 

 

 

 

Á Mesa do Parlamento 

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

súa deputada Mª Tereixa Paz Franco, ao abeiro do disposto no artigo 151.2 do 

Regulamento da Cámara, presenta a seguinte Moción para substanciar a Interpelación 

debatida na sesión plenaria celebrada o día 23 de xuño, sobre a necesidade de realizar 

unha campaña informativa entre as persoas emigrantes retornadas en relación coa 

tributación das pensións percibidas no estranxeiro (doc. núm 25855). 

 

Moción 

“O Parlamento de Galiza insta ao Goberno galego a realizar as seguintes 

actuacións en relación coa tributación das pensións dos e das emigrantes retornadas: 

1.- Reclamar do Goberno do Estado e da Axencia Tributaria realización unha 

revisión de oficio de todas as declaracións realizadas por persoas que teñen ingresos 

procedentes de pensións de Alemaña, antes do 1 de xaneiro de 2013, e que en virtude do 

artigo 19 do convenio bilateral hispano alemán daquela vixente, non estaban sometidas 

a tributación no Estado español, para proceder, tamén de oficio, á devolución ás 

cantidades indebidamente ingresadas por estes contribuíntes. 

2.- Reclamar do Goberno do Estado e da Axencia Tributaria o establecemento, 

en colaboración co INSS, dun mecanismo sinxelo e áxil para a validación das 

invalideces recoñecidas por outros Estados aos e ás emigrantes retornados e a que de 

oficio se proceda á devolución dos ingresos indebidos dos e das contribuíntes que tendo 

unha invalidez en grado de absoluta ou gran invalidez teñan tributado por ditas contías, 

en cumprimento da exención establecida en relación con ditos ingresos no artigo 7 da 

Lei 35/2006. 
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3.- Promover diante do Goberno do Estado a necesidade de modificar a 

lexislación tributaria, nomeadamente a Lei 35/2006, coa finalidade de contemplar a 

casuística deste colectivo evitando un tratamento fiscal das súas pensións 

discriminatoria, establecendo normas claras e sinxelas, e aplicándolles idénticos 

criterios que ao resto dos e das pensionistas.” 

 

Santiago de Compostela, 25 de xuño de 2015 

 

Asdo. Mª Tereixa Paz Franco 

Deputada do G.P. do BNG 

 Francisco Xesús Jorquera Caselas 

Portavoz do G.P. do BNG 

 

 

 

Asinado dixitalmente por: 

 

María Tereixa Paz Franco na data 25/06/2015 14:10:10 

 

Francisco Xesús Jorquera Caselas na data 25/06/2015 14:10:17 
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Á Mesa do Parlamento 

 

 O Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, por 

iniciativa de seu deputado-portavoz José Luis Méndez Romeu, ao 

abeiro do disposto no artigo 151.2 do Regulamento da Cámara, 

presenta ante esa Mesa a seguinte Moción, para substanciar a 

Interpelación debatida na sesión plenaria celebrada o 23 de xuño 2015, 

sobre a valoración do Goberno galego dos resultados da política 

seguida en materia de Administración  local (doc. núm. 32116). 

 

Moción 

 
O Parlamento de Galicia insta a Xunta de Galicia a: 

 

1. Presentar na Cámara, no ano actual, un plan de transporte 

metropolitano que considere cando menos os seguintes aspectos: 

 

a) Creación nas principais áreas urbanas de entes 

interinstitucionais específicos que coa participación da Xunta de 

Galicia, corporacións locais e empresas afectadas, integren ás 

distintas modalidades de transporte de viaxeiros. 

 

b) Posta en marcha  de liñas específicas de transporte de 

viaxeiros por estrada a aquelas aglomeracións que hoxe non 

estean servidas, como polígonos empresariais, hospitais de 

referencia, campus universitarios ou grandes superficies 

comerciais. 

 

c) Revisión da estrutura vixente das concesións administrativas, 

en liñas, frecuencias e horarios, incluíndo o establecemento de 

subvencións nas tarifas para aqueles colectivos con menores 

recursos económicos.  
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2. Recuperar  unha política de vivenda social, mediante o impulso da 

construción e do aluguer. Neste ámbito  a Xunta de Galicia presentará 

un proxecto de lei, no prazo de tres meses, con solucións específicas 

para persoas desafiuzadas por impago de hipotecas ou por 

imposibilidade de pagamento de rendas, polo deterioro das súas 

condicións de vida. 

 

3. Elaborar unha nova estratexia de recuperación, redución e reciclaxe 

de residuos, co obxectivo de diminuír tanto a fracción dos mesmos 

actualmente incinerada como a depositada en vertedoiro, no marco dos 

obxectivos comunitarios e previo diálogo coas corporacións locais e 

organizacións de defensa do medio ambiente. Será presentada na 

Cámara no presente ano. 

 

4. Nos orzamentos a promover pola Xunta de Galicia para 2016 se 

contemplará: 

 

a) a recuperación do financiamento incondicionado aos 

concellos, cando menos ós niveis do exercicio de 2009. 

 

b) a transferencia automática dos fondos do Plan concertado de 

servizos sociais, apostando pola cooperación e reforzo destes 

servizos polos concellos, restituíndo os recortes feitos nos 

últimos cinco anos e recuperando o diálogo institucional coa 

primeira porta de entrada nas administracións públicas das 

persoas en dificultades, debendo, entre outras medidas,  garantir a 

presenza dun equipo de inclusión socio - laboral en cada concello 

de máis de 20.000 habitantes e nas agrupacións de concellos de 

ata 20.000 habitantes, recuperando os equipos de inclusión e 

reabrindo as oficinas de inmigración das sete principais cidades 

de Galicia. 

 

5. Recuperar de inmediato o réxime de sesións ordinarias e periódicas 

da Comisión galega de Cooperación Local. 
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6. Presentar de inmediato na Cámara galega o informe solicitado por 

esta e que fora elaborado por unha Comisión de expertos sobre a 

Administración Local. 

 

 Pazo do Parlamento, 26 de xuño de 2015 

 

 

  Asdo.: José Luis Méndez Romeu 

  Deptuado-portavoz do G.P. dos Socialistas de Galicia 

 

 
Asinado dixitalmente por: 

 
Jose Luis Méndez Romeu na data 26/06/2015 11:43:11 
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Á Mesa do Parlamento 

 

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

deputada, Carmen Gallego Calvar, a través do seu portavoz e ao abeiro 

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

seguinte Moción para substanciar a Interpelación debatida na sesión 

plenaria celebrada o día 22 e 23 de xuño de 2015, sobre o impacto nos 

concellos galegos de menos de 20.000 habitantes da aplicación da 

normativa estatal vixente que lles suprime as competencias en materia de 

servizos sociais (09/INT-000808, doc. núm. 23072) 

 

Moción 

 

O Parlamento galego insta a Xunta de Galicia a: 

 

1. Dialogar cos concellos de toda Galicia para consensuar o modelo de 

xestión dos servizos sociais e clarificar o reparto competencial dos 

mesmos, devolvendo aos concellos as competencias que tiñan nesta 

materia ata a reforma da lexislación en materia de Administración 

local feita polo Goberno central, de acordo coas peticións que vén 

facendo reiteradamente a Federación Galega de Municipios e 

Provincias. 

 

2. Apostar pola cooperación e reforzo dos servizos sociais dos 

concellos, restituíndo os recortes feitos nos últimos cinco anos, 

recuperando o diálogo institucional coa primeira porta de entrada nas 

administracións públicas das persoas en dificultades. 

 

 

3. Replantear a creación da Axencia galega de servizos sociais, tendo 

en conta que o marco competencial e a situación económica 

mudaron, a efectos de que os concellos poidan ter unha 

representación que reflicta, cando menos, o seu peso na xestión dos 

servizos sociais, a pluralidade democrática, a poboación á que 

representan e dan servizo, etc. 
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4. Asumir o compromiso de que calquera modificación que se 

introduza na xestión dos servizos prestados polos gobernos locais e a 

Administración autonómica non deberá supoñer nin maior carga 

económica para os concellos, nin para as persoas usuarias nin para as 

entidades do terceiro sector de iniciativa social. 

 

 

 Pazo do Parlamento, 26 de xuño de 2015 

 

 Asdo.: Carmen Gallego Calvar 

 Deputada do G.P. dos Socialistas de Galicia 

 

 Asdo.: José Luis Méndez Romeu 

 Portavoz do G.P. dos Socialistas de Galicia 
 

 

 

Asinado dixitalmente por: 
 

Carmen Gallego Calvar na data 26/06/2015 12:59:05 
 

Jose Luis Méndez Romeu na data 26/06/2015 12:59:11 
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Á Mesa do Parlamento 

 

O Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, ao abeiro do disposto 

nos artigos 98 e 160 do Regulamento da Cámara, presenta ante esa Mesa a 

seguinte proposición non de lei en Pleno polo trámite de urxencia. 

 

Xustificación da urxencia 

 

A urxencia vén dada polo incremento das persoas en pobreza e 

exclusión social en Galicia e o mal funcionamento da Risga. 

 

Exposición de motivos 

 

O presidente Feijoo despois do resultado electoral do Partido Popular nas 

eleccións municipais do 24 de maio, está tratando de construír un discurso 

político no que aparenta un cambio de rumbo nas políticas sociais, 

semellando que escoitou o forte rexeitamento que a estratexia de 

austeridade provocou na cidadanía. 

 

Así, leva anunciada unha estratexia de loita contra a desigualdade, eliminar 

copagos nas menciñas a determinadas rendas e outorgar un cheque para 

material escolar amais de outros cambios cosméticos no sistema de axudas 

para libros escolares ou de loita contra os desafiuzamentos. 

 

Ningunha das súas accións é para recoñecer o fracaso das súas políticas, ás 

que nos levaron a esta desigualdade crecente, máis ao contrario, as “novas 

medidas” non son outra cousa que a continuidade dunha estratexia política 

na que se cambian os dereitos das persoas por asistencialismo, caridade e 

medidas graciables e puntuais, cun marcado carácter de busca de réditos 

electorais. 

 

Si de verdade o Partido Popular quixera emendar as súas políticas 

restituiría os dereitos cercenados ao longo destes anos, eliminando os 

copagos farmacéuticos, instaurando de novo a gratuidade dos libros de 

texto e tería actuado conxuntamente cos concellos e coa Xustiza e as 

entidades financeiras para evitar os desafiuzamentos. 
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Os feitos demostran que é outra calculada operación cosmética e 

electoralista, e que pretende afianzar as políticas neocon. 

 

Dos máis de 8.000 desafiuzamentos que se produciron en Galicia dende o 

ano 2013 a Xunta de Galicia só foi quen de atender 80. Das en teoría 500 

vivendas que o Goberno galego puxo a disposición das persoas 

desafiuzadas só se ocuparon ata a data 43, o que evidencia o fracaso dunhas 

políticas que están feitas ou dende o descoñecemento absoluto da realidade 

ou dende a intencionalidade. 

 

Tendo en conta que a tendencia en materia de desafiuzamentos vai cara a 

que cada vez son máis os producidos por impago de aluguer  (xa 2/3 do 

total) que os de impago de hipoteca, cumpriría poñer en marcha unha 

política de aluguer social acordada cos concellos hoxe inexistente. 

 

O sistema de gratuidade universal de libros de texto que o Partido Popular 

eliminou cando chegou no 2009 ao Goberno de Galicia, substituído por 

unha eufemisticamente chamada “gratuidade solidaria” supón un 30 % 

máis de custo cada ano para as arcas públicas e atende a un 40 % menos do 

alumnado. E un clamor de toda a comunidade educativa a reclamación para 

volver ao sistema anterior pero o presidente Feijoo en vez de atender esta 

demanda dálle unha nova volta de rosca a súa fracasada política, iso si, 

aderezada cun “cheque” como el mesmo o nomeou para material escolar, 

que previsiblemente, será distribuído en setembro coincidindo con novo 

curso escolar e preto das eleccións xerais. 

 

En canto á loita contra a desigualdade basta con ollar o incremento das 

persoas en pobreza e exclusión social en Galicia, o mal funcionamento da 

Risga (renda de inclusión social de Galicia) que a pesares de haber 

incrementado o orzamento estes anos (proba evidente de que se 

incrementou a pobreza diga o que diga a oficialidade), apenas cubre o 30 % 

das persoas que non teñen ningún ingreso na Comunidade Autónoma. 

 

Ante esta situación, o Grupo Parlamentario Socialista presenta a seguinte 

proposición non de lei para o seu debate en Pleno: 

 

O Parlamento de Galicia insta o Goberno galego a poñer en marcha unha 

auténtica política de loita contra a desigualdade crecente en Galicia, 

promovendo un aumento de ingresos derivado tanto dun novo modelo de 
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financiamento autonómico como polo avance na fiscalidade que fomente a 

progresividade e equidade, aposte de xeito decidido e real pola loita contra 

a fraude fiscal e afonde na autonomía financeira e tributaria da 

Comunidade,  priorizando actuacións que garantan a gratuidade universal 

dos libros de texto, a cobertura da renda de inclusión social para todas as 

familias sen ingresos, a supresión dos copagos farmacéuticos instaurados 

polos gobernos Feijoo e Rajoy e a recuperación da universalidade na 

atención sanitaria. 

 

 

Pazo do Parlamento, 26 de xuño de 2015 
 

 

 

Asinado dixitalmente por: 
 

Jose Luis Méndez Romeu na data 26/06/2015 12:32:35 
 

Carmen Gallego Calvar na data 26/06/2015 12:32:49 
 

Juan Carlos González Santín na data 26/06/2015 12:32:56 
 

Pablo García García na data 26/06/2015 12:33:04 
 

María Soledad Soneira Tajes na data 26/06/2015 12:33:10 
 

María Concepción Burgo López na data 26/06/2015 12:33:16 
 

Maria Remedios Quintas Alvarez na data 26/06/2015 12:33:20 
 

Abel Fermín Losada Álvarez na data 26/06/2015 12:33:25 
 

Raúl Fernández Fernández na data 26/06/2015 12:33:32 
 

José Antonio Sánchez Bugallo na data 26/06/2015 12:33:39 
 

Ricardo Vicente Docasar Docasar na data 26/06/2015 12:33:45 
 

Beatriz Sestayo Doce na data 26/06/2015 12:33:51 
 

José Manuel Gallego Lomba na data 26/06/2015 12:33:57 
 

María del Carmen Acuña do Campo na data 26/06/2015 12:34:03 
 

Emilio Vázquez Blanco na data 26/06/2015 12:34:07 
 

José Ramón Val Alonso na data 26/06/2015 12:34:11 
 

Patricia Vilán Lorenzo na data 26/06/2015 12:34:17 
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Noela Blanco Rodriguez na data 26/06/2015 12:34:21 
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Á Mesa do Parlamento 

 

 

O Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia por iniciativa dos seus 

deputados e deputadas ao abeiro do disposto nos artigos  160 e 98 do 

Regulamento da Cámara, presenta ante esa mesa, para a súa tramitación urxente 

en Pleno,  a seguinte proposición non de lei. 

 

   

Nas últimas semanas vimos observando como diferentes medios de 

comunicación veñen publicando as supostas intencións  do Goberno de recuperar 

as condicións laborais e profesionais do persoal funcionario, e en concreto do 

colectivo docente. 

 

 

Os deputados e deputadas do Grupo Parlamentario Socialista queremos pensar 

que estamos diante dunhas “informacións sólidas” e que non dependen  da etapa 

electoral que se aproxima... 

 

 

Sendo iso así, o Grupo Parlamentario Socialista considera efectivamente  que ten 

chegado o momento de que o profesorado deste país empece a recuperar 

progresivamente  os “dereitos perdidos” por decisións tomadas nos últimos anos 

ao amparo da crise económica, e que ten levado ao colectivo docente a un 

profundo desánimo. 

 

 

Nestes anos de crise económica perdéronse miles de prazas de persoal docente no 

conxunto do país, diminuíron considerablemente os  gastos de funcionamento 

dos centros, non se repuxeron os equipamentos didácticos (e en concreto o 

material informático).      

 

 

O profesorado leva perdido nos últimos anos un 30 % aproximadamente do seu 

poder adquisitivo, levándoos  a niveis de renda de vinte anos atrás. 

 

 

Estivemos vendo tamén como moios profesores e  moitas profesoras vocacionais 

decidiron  abandonar e xubilarse anticipadamente por medo ao seu futuro. 
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Dáse  ao mesmo tempo a circunstancia de que as cousas non foron moito mellor 

no que respecta ás condicións materiais das nosas escolas e institutos. Tamén 

aquí  as cousas teñen evolucionado de maneira moi negativa: material didáctico 

que non se repuxo, instalacións dos centros que non se arranxaron por falta de 

medios para obras de RAM ou obras novas que non foi posible acometer por 

falta de recursos para novas construcións. 

 

 

Tampouco foi un tema menor que o Goberno de España (coa “complicidade  

activista” do Goberno galego impuxese unha nova lei educativa (LOMCE) 

profundamente rexeitada por unha ampla maioría  da comunidade educativa, que 

leva anos demandando (con pouco éxito, por certo) un marco normativo estable 

para poder desenvolver o seu traballo. 

 

 

Entende este grupo parlamentario que neste contexto que vimos de relatar o 

papel do profesorado é absolutamente  clave para a boa marcha de calquera 

sistema educativo, e por iso presenta a seguinte proposición non de lei: 

 

 

O Parlamento de Galicia insta o Goberno galego a:   

 

                       

1º) Iniciar a reposición  das condición laborais e profesionais “perdidas!” polo 

colectivo docente  de ensino non universitario durante os último anos. 

 

 

2º) Repoñer  os cadros de persoal docentes  dos centros educativos públicos de 

ensino non universitario que foron recortados nos últimos anos. 

 

 

3º) Abordar con rigor a mellora das instalacións dos centros educativos públicos 

de ensino non universitario que foron quedando obsoletas pola falta dun 

mantemento axeitado nos últimos anos. 

 

 

4º) Abordar con rigor a reposición dos equipamentos didácticos dos centros 

educativos públicos de ensino non universitario (e fundamentalmente a 

reposición de material informático). 
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5º) Eliminar a fenda dixital existente nos centros educativos públicos  de ensino 

non universitario, e evitar  que mentres uns centros están comodamente 

instalados no século XXI hai moitos que aínda atópanse no século XX. 

 

 

6º) Garantir que ningún neno ou nena de ensino obrigatorio vaia  a clase sen 

libros de texto e material escolar. 

 

 

7º) Fornecer cos recursos necesarios aos centros educativos que implantaron a FP 

básica e non recibiron para  iso nin un só euro durante o curso 2014-2015. 

 

 

Pazo do  Parlamento, 25 de xuño de 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Asinado dixitalmente por: 
 

Jose Luis Méndez Romeu na data 26/06/2015 12:28:10 
 

Carmen Gallego Calvar na data 26/06/2015 12:28:14 
 

Juan Carlos González Santín na data 26/06/2015 12:28:30 
 

Pablo García García na data 26/06/2015 12:28:44 
 

María Soledad Soneira Tajes na data 26/06/2015 12:28:58 
 

María Concepción Burgo López na data 26/06/2015 12:29:09 
 

Maria Remedios Quintas Alvarez na data 26/06/2015 12:29:14 
 

Abel Fermín Losada Álvarez na data 26/06/2015 12:29:24 
 

Raúl Fernández Fernández na data 26/06/2015 12:29:34 
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José Antonio Sánchez Bugallo na data 26/06/2015 12:29:51 
 

Ricardo Vicente Docasar Docasar na data 26/06/2015 12:30:04 
 

Beatriz Sestayo Doce na data 26/06/2015 12:30:13 
 

José Manuel Gallego Lomba na data 26/06/2015 12:30:20 
 

María del Carmen Acuña do Campo na data 26/06/2015 12:30:32 
 

Emilio Vázquez Blanco na data 26/06/2015 12:30:35 
 

José Ramón Val Alonso na data 26/06/2015 12:30:40 
 

Patricia Vilán Lorenzo na data 26/06/2015 12:30:49 
 

Noela Blanco Rodriguez na data 26/06/2015 12:30:57 
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Á Mesa do Parlamento 

 

O Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, ao abeiro do disposto 

nos artigos 98 e 160 do Regulamento da Cámara, presenta ante esa Mesa a 

seguinte proposición non de lei en Pleno polo trámite de urxencia. 

 

Xustificación da urxencia 

 

A urxencia vén dada para que a loita contra o maltrato infantil forme 

parte das prioridades políticas de calquera Administración pública. 

 

Exposición de motivos 

 

A loita contra o maltrato infantil debe formar parte das prioridades políticas 

de calquera Administración pública. O ámbito destas obrigadas políticas é 

o público e a especialización e profesionalización das persoas ocupadas 

delas é imprescindible. 

 

Como no desenvolvemento destas políticas se abranguen distintas 

administracións e distintos eidos das mesmas a coordinación faise necesaria 

e a primacía do interese do menor hai que deixala a salvo dende o primeiro 

momento. 

 

Lamentablemente aínda persisten moitas eivas nas administracións públicas 

que derivan nunha excesiva institucionalización dos nenos e nenas 

maltratados e en graves dificultades para a súa inserción social. 

 

A falta de equipos especializados, de políticas preventivas, de recursos 

humanos e materiais para afrontar estas situacións repercute negativamente 

sobre os menores a protexer. 

 

E precisa máis sensibilidade por parte dos poderes públicos e un traballo 

máis coordinado entre Xunta de Galicia, Fiscalía, Xudicatura e concellos 

para evitar casos que a cotío son denunciados sobre pais maltratadores que 

conviven con menores maltratados. 
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O Grupo Parlamentario Socialista consciente desta realidade e das 

complexidades das políticas precisas para abordala, presenta a seguinte 

proposición non de lei para o seu debate en Pleno: 

 

O Parlamento de Galicia insta o Goberno galego a: 

 

1. Dialogar cos concellos, Fiscalía, Xustiza, organizacións da sociedade 

civil e demais institucións concernidas e aprobar un Protocolo 

Interinstitucional de Intervención para a Prevención e Atención do 

Maltrato á infancia e adolescencia en Galicia, dotado con equipos 

profesionais especializados e con recursos económicos e materiais 

suficientes. 

2. Establecer un servizo de información permanente entre menores da 

Xunta de Galicia, as Fiscalías e a Xudicatura que esixa o traslado da 

información en tempo real daquelas actuacións de cada unha das 

administracións por violencia familiar ou violencia machista no que 

exista a posibilidade de implicar a menores, para evitar a convivencia 

ou contacto destes cos seus posibles maltratadores. 

 

Pazo do Parlamento, 26 de xuño de 2015 

 
 

 

 

Asinado dixitalmente por: 
 

Jose Luis Méndez Romeu na data 26/06/2015 13:37:30 
 

Carmen Gallego Calvar na data 26/06/2015 13:37:39 
 

Juan Carlos González Santín na data 26/06/2015 13:37:58 
 

Pablo García García na data 26/06/2015 13:38:05 
 

María Soledad Soneira Tajes na data 26/06/2015 13:38:11 
 

María Concepción Burgo López na data 26/06/2015 13:38:16 
 

Maria Remedios Quintas Alvarez na data 26/06/2015 13:38:19 
 

Abel Fermín Losada Álvarez na data 26/06/2015 13:38:24 
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Raúl Fernández Fernández na data 26/06/2015 13:38:30 
 

José Antonio Sánchez Bugallo na data 26/06/2015 13:38:36 
 

Ricardo Vicente Docasar Docasar na data 26/06/2015 13:38:41 
 

Beatriz Sestayo Doce na data 26/06/2015 13:38:48 
 

José Manuel Gallego Lomba na data 26/06/2015 13:38:54 
 

María del Carmen Acuña do Campo na data 26/06/2015 13:38:59 
 

Emilio Vázquez Blanco na data 26/06/2015 13:39:02 
 

José Ramón Val Alonso na data 26/06/2015 13:39:05 
 

Patricia Vilán Lorenzo na data 26/06/2015 13:39:09 
 

Noela Blanco Rodriguez na data 26/06/2015 13:39:13 
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OFICINA PARLAMENTAR 

Parlamento de Galiza 

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

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

gp-bng@parlamentodegalicia.es 

15702 Santiago de Compostela 

Galiza 

 

 

 

Á Mesa do Parlamento 

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

deputada Ana Belén Pontón Mondelo, ao abeiro do disposto no Regulamento da 

Cámara, formula a seguinte Proposición non de lei para o seu debate en Pleno. 

 

O BNG leva anos denunciando o escandaloso trato de favor que a Xunta de 

Galiza mantén coa Fundación Camilo José Cela en relación coas fundacións que 

salvagardan o legado de personalidades relevantes da cultura galega. Non só ten sido a 

fundación destas características que máis fondos ten recibido da Xunta de Galiza, senón 

que mesmo asumiuse con fondos públicos os desfalcos producidos nesta entidade. 

Chegou mesmo o goberno a facer pública esta fundación para salvagardala da quebra. O 

BNG amosou a súa posición contraria a este trato de favor e posicionouse en contra do 

proceso de absorción para o sector público desta fundación. Porén a Xunta de Galiza 

continuou adiante con este proceso e ocultou información relevante ao mesmo. 

O Parlamento de Galiza a iniciativa do BNG, reclamou non ano 2010 unha 

investigación dos cuantiosos fondos públicos recibidos por esta entidade desde a década 

dos 90 do século pasado. O texto inicial defendido polo BNG reclamaba: 

1. Iniciar unha investigación sobre o destino dos fondos públicos que recibiu a 

Fundación Camilo José Cela ao longo da última década, a fin de clarificar se o seu uso se 

corresponde cos fins para os que foron concedidos.  

2. Remitir ao Parlamento de Galiza, no prazo de seis meses o contido desa 

investigación, así como, un informe no que se detallen as accións que vai levar adiante á 

Xunta de Galiza en base aos resultados da mesma. 
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3. Remitir ao Parlamento de Galiza toda a información e documentación relativa 

ao proceso de conversión da Fundación Camilo José Cela nunha entidade pública, 

detallando os custes que vai asumir a Xunta de Galiza neste proceso e os fondos que ten 

previsto dedicar ao seu funcionamento. 

Após do debate desta iniciativa e á vista das emendas na Comisión adoptouse por 

unanimidade un acordo que literalmente dicía: 

O texto aprobado é o seguinte: 

"1. A Comisión 4.ª, Educación e Cultura, acorda dirixirse á Mesa do Parlamento 

para que esta se dirixa á Comisión Permanente non Lexislativa para as Relacións co 

Consello de Contas para que requira deste órgano a fiscalización selectiva sobre o destino 

dos fondos públicos que recibiu a Fundación Camilo José Cela ao longo da última 

década, co fin de clarificar se o seu uso corresponde cos fins para os que foron 

concedidos.  

No caso de que non se inicie esta investigación no ano 2011, a Xunta de Galicia 

iniciará unha investigación sobre o destino dos fondos públicos que recibiu a Fundación 

Camilo José Cela ao longo da última década.  

2. O Parlamento insta a Xunta de Galicia para que lle remita ao Parlamento de 

Galicia o contido desa investigación, así como un informe no que se detallen as accións 

que vai levar adiante a Xunta de Galicia con base nos resultados dela. 

3. Remita ao Parlamento de Galicia toda a información e documentación relativa 

ao proceso de conversión da Fundación Camilo José Cela nunha entidade pública, con 

detalle dos custos que vai asumir a Xunta de Galicia neste proceso e dos fondos que ten 

previsto dedicar ao seu funcionamento." 
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Toda esta información foi ocultada á Cámara Galega e continuou o escuratismo 

nesta Fundación. No día de onte fíxose pública a investigación xudicial sobre a 

Fundación Cela no que se cita entre os delitos investigados a “malversación de fondos 

públicos” que salpican entre outros a un ex-Conselleiro do PP e a filla deste, que ocupaba 

a dirección desta fundación pública.  

 

O BNG considera moi grave todos os feitos que se veñen sucedendo e 

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

“O Parlamento de Galiza, conforme o estipulado na Regulamento da Cámara, 

acorda como resolución que se constitúa no prazo dun mes unha Comisión de 

Investigación relativa á análise do funcionamento e xestión da Fundación Camilo José 

Cela. 

O Parlamento de Galiza insta á Xunta de Galiza a desvincularse da Fundación 

Camilo José Cela.” 

 

Santiago de Compostela, 2 de xuño de 2015 

 

Asdo.: Ana Belén Pontón Mondelo 

Portavoz s. do G.P. do BNG 

 

 

 

Asinado dixitalmente por: 

 

Ana Belén Pontón Mondelo na data 02/06/2015 17:10:37 
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Á Mesa do Parlamento 

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

deputada Ana Belén Pontón Mondelo, ao abeiro do disposto no Regulamento da 

Cámara, SOLICITA atendendo ao acordo da Mesa do Parlamento do 8 de xuño de 2015 

(doc. núm. rex. saída 17.165) a seguinte reformulación da proposición non de lei para o 

seu debate en Pleno con número de rexistro 37651, para que sexa admitida a trámite: 

 

Substitúese no primeiro parágrafo da parte resolutoria a expresión "conforme ao 

estipulado no Regulamento da Cámara” pola expresión “previo cumprimento dos 

requisitos regulamentarios”. 

 

Santiago de Compostela, 23 de xuño de 2015 

 

Asdo.: Ana Belén Pontón Mondelo 

Portavoz s. do G.P. do BNG 

 

 

 

Asinado dixitalmente por: 

 

Ana Belén Pontón Mondelo na data 23/06/2015 17:19:39 
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Á Mesa do Parlamento 

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

deputada Ana Belén Pontón Mondelo e Francisco Xesús Jorquera Caselas, deputada 

e deputado dao abeiro do disposto no Regulamento da Cámara, formulan a seguinte 

Proposición non de lei para o seu debate en Pleno. 

 

O BNG leva anos denunciando o escandaloso trato de favor que a Xunta de 

Galiza mantén coa Fundación Camilo José Cela en relación coas fundacións que 

salvagardan o legado de personalidades relevantes da cultura galega. Non só ten sido a 

fundación  que máis fondos ten recibido da Xunta de Galiza, senón que chegou ao 

estremo de asumir con fondos públicos os desfalcos producidos nesta entidade. De feito 

as perdas desta fundación privada foron asumidas con cartos públicos.  O BNG amosou 

a súa posición contraria a este trato de favor e posicionouse en contra do  proceso de 

absorción para o sector público desta fundación. Porén a Xunta de Galiza continuou 

adiante con este proceso e ocultou información relevante ao mesmo. 

O Parlamento de Galiza, a iniciativa do BNG, reclamou non ano 2010 unha 

investigación dos cuantiosos fondos públicos recibidos por esta entidade desde a década 

dos 90 do século pasado. O texto inicial defendido polo BNG reclamaba: 

1. Iniciar unha investigación sobre o destino dos fondos públicos que recibiu a 

Fundación Camilo José Cela ao longo da última década, a fin de clarificar se o seu uso 

se corresponde cos fins para os que foron concedidos.  

2. Remitir ao Parlamento de Galiza, no prazo de seis meses o contido desa 

investigación, así como, un informe no que se detallen as accións que vai levar adiante á 

Xunta de Galiza en base aos resultados da mesma. 
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3. Remitir ao Parlamento de Galiza toda a información e documentación relativa 

ao proceso de conversión da Fundación Camilo José Cela nunha entidade pública, 

detallando os custes que vai asumir a Xunta de Galiza neste proceso e os fondos que ten 

previsto dedicar ao seu funcionamento. 

 

Após do debate desta iniciativa e á vista das emendas na Comisión adoptouse 

por unanimidade un acordo que literalmente dicía: 

O texto aprobado é o seguinte: 

"1. A Comisión 4.ª, Educación e Cultura, acorda dirixirse á Mesa do Parlamento 

para que esta se dirixa á Comisión Permanente non Lexislativa para as Relacións co 

Consello de Contas para que requira deste órgano a fiscalización selectiva sobre o 

destino dos fondos públicos que recibiu a Fundación Camilo José Cela ao longo da 

última década, co fin de clarificar se o seu uso corresponde cos fins para os que foron 

concedidos.  

No caso de que non se inicie esta investigación no ano 2011, a Xunta de Galicia 

iniciará unha investigación sobre o destino dos fondos públicos que recibiu a Fundación 

Camilo José Cela ao longo da última década.  

2. O Parlamento insta a Xunta de Galicia para que lle remita ao Parlamento de 

Galicia o contido desa investigación, así como un informe no que se detallen as accións 

que vai levar adiante a Xunta de Galicia con base nos resultados dela. 

3. Remita ao Parlamento de Galicia toda a información e documentación relativa 

ao proceso de conversión da Fundación Camilo José Cela nunha entidade pública, con 

detalle dos custos que vai asumir a Xunta de Galicia neste proceso e dos fondos que ten 

previsto dedicar ao seu funcionamento." 
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Toda esta información foi ocultada á Cámara Galega e continuou o escuratismo 

nesta Fundación. No día de onte fíxose pública a investigación xudicial sobre a 

Fundación Cela no que se cita entre os delitos investigados a “malversación de fondos 

públicos” que salpican entre outros a un ex-Conselleiro do PP e a filla deste, que 

ocupaba a dirección desta fundación pública. O proceso xudicial en curso fai patente o 

interese de membros do Consello de Contas en non investigar, ao igual que a Xunta de 

Galiza que actuou complicemente cunha estratexia que só serviu para beneficiar a 

persoas do entorno do PP. 

Consideramos que esta actuación dana gravemente non só a credibilidade dos 

membros da Xunta de Galiza que participaron das decisións polas que se pagaron con 

cartos públicos os excesos da Fundación Cela, senón que pon en grave cuestionamento 

o propio Consello de Contas con membros imputados por malversación. É evidente que 

esta situación non se sostén desde un punto de vista democrático e que pon en cuestión 

o funcionamento dos órganos fiscalizadores e de control. Desde o punto de vista 

democrático esta situación non se sostén e só demostra o que entende o PP de Feijóo 

por rexeneración democrática e ética na política. 

 

O BNG considera moi grave todos os feitos que se veñen sucedendo e 

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

“O Parlamento de Galiza acorda como resolución manifestar a súa vontade de 

que non se manteña como membro do Consello de Contas a Dositeo Rodriguez pola súa 

imputación  nun caso por malversación de caudais públicos na Fundación Camilo José 

Cela. 

-O Parlamento de Galiza, conforme o estipulado na Regulamento da Cámara, 

acorda como resolución que se constitúa no prazo dun mes unha Comisión de 
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Investigación relativa á análise do funcionamento e xestión da Fundación Camilo José 

Cela. 

-O Parlamento de Galiza insta á Xunta de Galiza a desvincularse da Fundación 

Camilo José Cela.” 

 

Santiago de Compostela, 2 de xuño de 2015 

 

Asdo.: Ana Belén Pontón Mondelo 

Deputada do G.P. do BNG 

Francisco Xesús Jorquera Caselas 

Portavoz do G.P. do BNG 

 

 

 

Asinado dixitalmente por: 

 

Ana Belén Pontón Mondelo na data 02/06/2015 18:43:22 

 

Francisco Xesús Jorquera Caselas na data 02/06/2015 18:43:29 
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Á Mesa do Parlamento 

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

deputada Ana Belén Pontón Mondelo e do seu portavoz, Francisco Xesús Jorquera 

Caselas, ao abeiro do disposto no Regulamento da Cámara, SOLICITA atendendo ao 

acordo da Mesa do Parlamento do 8 de xuño de 2015 (doc. núm. rex. saída 17.165) a 

seguinte reformulación da proposición non de lei para o seu debate en Pleno con 

número de rexistro 37664, para que sexa admitida a trámite: 

 

Substitúese no primeiro parágrafo da parte resolutoria a expresión "conforme ao 

estipulado no Regulamento da Cámara” pola expresión “previo cumprimento dos 

requisitos regulamentarios”. 

 

Santiago de Compostela, 23 de xuño de 2015 

 

Asdo.: Ana Belén Pontón Mondelo 

Deputada do G.P. do BNG 

Francisco Xesús Jorquera Caselas 

Portavoz do G.P. do BNG 

 

 

 

Asinado dixitalmente por: 

 

Ana Belén Pontón Mondelo na data 23/06/2015 17:16:53 
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Francisco Xesús Jorquera Caselas na data 23/06/2015 17:16:59 
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Á Mesa do Parlamento 

O Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego (BNG), Ana Belén 

Pontón Mondelo e Francisco Xesús Jorquera Caselas, deputada e deputado ao abeiro 

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

para o seu debate en Pleno, sobre a valoración que fai a Xunta de Galiza en relación 

coa fervenza do Ézaro e o proceso xudicial aberto contra o Grupo Villar Mir. 

 

Segundo publican diversos medios de comunicación un xulgado compotelán ven 

de impor unha fianza de 8,5 millóns de euros ao Grupo Villar Mir por desecar a 

fervenza do Ézaro entre 2004 e 2011. Ademais, abriuse un procedemento contra un ex-

alto cargo do PP a quen a fiscalía solicita ano e medio de cárcere por permitir a 

adopción dunha decisión ilegal e un delito contra o medio ambiente. Segundo a fiscalía 

a Xunta autorizou que se suspendera o caudal ecolóxico, co agravante de ter  pleno 

coñecemento de estar cometendo unha ilegalidade e incumprindo as regras máis básicas 

de tramitación. 

O BNG ten manifestado en numerosas ocasións a súa oposición á destrución do 

río Xallas por parte dos grupos empresariais en mans de Villar Mir. Temos amosado a 

nosa disconformidade cun evidente trato de favor dos gobernos do PP a este empresario 

e denunciado o terríbel impacto no noso medio natural. A fervenza do Ézaro era un 

espazo único na Europa, o único río que desembocaba en fervenza directamente no mar. 

Porén, o lucro e os intereses duns poucos primaron máis que a lóxica de conservar un 

entorno único e de valor incalculábel. O símbolo da irracionalidade, o esperpento e a 

connivencia entre o PP e o ex-Ministro franquista, foi a presenza da Manuel Fraga, en 

calidade de Presidente da Xunta, na inauguración da fervenza “unha vez á semana”. É 

dicir, primeiro destrúen un espazo único e despois acoden a modo de burla da 
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intelixencia do pobo, a anunciar que se poderá contemplar unha vez á semana. 

O proceso xudicial aberto pola xestión das minicentrais que Villar Mir no Xallas 

trae á actualidade a irracionalidade desta situación e a necesidade de abrir un debate 

sobre a recuperación deste espazo. Non podemos perder de vista que o Xallas é un río 

destruído polas numerosas minicentrais que ten, até o punto de ser unha sucesión de 

encoros.  Entendemos que as responsabilidades e o debate vai alén do xudicial.  Existe 

unha responsabilidade política que deben asumir os responsábeis deste desastre. Mais 

tamén se pon de manifesto a irracionalidade dun modelo que é preciso superar e 

restaurar non só o respecto polo noso medio ambiente, senón tamén por nós mesmos 

como pobo.  

 

Polo dito formúlase a seguinte Proposición non de lei para o seu debate en 

Pleno: 

“O Parlamento insta á Xunta de Galiza a: 

1. Realizar unha auditoría sobre a situación das diferentes concesións 

hidroeléctricas no río Xallas, así como analizará os valores ambientais que presenta na 

actualidade o citado río. 

2. Iniciar un proceso que permita restaurar os valores ambientais do río Xallas,  

e singularmente, recuperar o estado natural da fervenza do Ézaro, así como, suspender 

as concesións hidroeléctricas vixentes.” 

 

Santiago de Compostela, 19 de xuño de 2015 

 

115835



       

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

OFICINA PARLAMENTAR 

Parlamento de Galiza 

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

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

gp-bng@parlamentodegalicia.es 

15702 Santiago de Compostela 

Galiza 

 

 

 

Asdo.: Ana Belén Pontón Mondelo 

Deputada do G.P. do BNG 

Francisco Xesús Jorquera Caselas 

Portavoz do G.P. do BNG 

 

 

 

Asinado dixitalmente por: 

 

Ana Belén Pontón Mondelo na data 19/06/2015 12:44:35 

 

Francisco Xesús Jorquera Caselas na data 19/06/2015 12:44:43 
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   Á Mesa do Parlamento 

 

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

do seu deputado e Portavoz S., Antón Sánchez García, ao abeiro do disposto no artigo 160 

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

en Pleno.  

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 

 

Coa data do 23 de  xaneiro foi admitida no Valedor do Pobo, a queixa presentada  polo  sr.  

Fernández  González,  indicando  que  a  nova  Lei 13/2013 de caza de Galicia  permite  

“disparar,  portar  armas cargadas  e  cazar  en  estradas  asfaltadas.  Que  está  permitido  

cazar  en  calquera  estrada  

asfaltada cando non este sinalizada como nacional, provincial, ou local, supoñendo un grave  

risco para a  vida dos residentes en  numerosos  pobos de Galicia, que utilizan estas estradas  

para saír ou chegar aos seus domicilios”.  

 

A cuestión formal que formula esta queixa de 16 de febreiro, é a práctica da caza en vías de  

comunicación asfaltadas, que a nova Lei 13/2013, de caza de Galicia, permite en contraste  

coa anterior lei que a limitaba a sendeiros pouco frecuentados e sempre que as condicións  

de seguridade o permitiran.  

 

No apartado  2,  letra  a), do artigo 42,  considéranse  como  zonas de  seguridade  as  vías  

públicas, entendéndose  como  tales,  para  os  efectos  desta  lei,  as  vías  férreas,  as  

autoestradas,  as autovías,  as  vías  para  automóbiles  e  as  estradas  convencionais  que  se  

encontren debidamente sinalizadas como tales, sexan de titularidade estatal, autonómica ou 

local, así como as súas marxes e zonas de servidume das vías públicas e das vías férreas, 

ampliadas nunha  franxa  de  50  metros  de  largura  a  ambos  os  lados  do  eixe  da  vía  e,  

se  estiveren pechadas, a 50 metros do peche.  
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Defínese  no apartado 1 o que se entende por zonas de seguridade. No apartado 1 defínese 

as zonas de seguridade no xeito seguinte:  

“Son  zonas  de  seguridade  aquelas  areas  en  que  deban  adoptarse  medidas  precautorias  

especiais, con obxecto de garantir a integridade física e a axeitada protección das persoas e  

dos bens.”   

 

Á vista do exposto, o Valedor do Pobo, no exercicio da función atribuída no artigo 32.2 da 

lei autonómica 6/1984, formula á administración cinexética a seguinte 

RECOMENDACIÓN:  

 

“Debe  desenvolverse  pola  vía  normativa  que  estime  procedente,  o  criterio 

interpretativo  principal  para  considerar  unha  vía  pública  como  zona  de seguridade a 

efectos cinexéticos. 

 

Asemade, semella oportuno impulsar o procedemento de declaración dun terreo como non 

cinexético para os efectos establecidos no artigo 37 da lei 13/2013, de caza de Galicia.”  

 

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

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

 

O Parlamento galego insta á Xunta de Galicia a que leve a cabo á maior brevidade, a 

recomendación do Valedor do Pobo adoptando as modificacións lexislativas e normativas 

precisas. 

 

Santiago de Compostela, 22 de xuño de 2015. 

 

Asdo.: Antón Sánchez García 

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

 

 

 

Asinado dixitalmente por: 
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Anton Sánchez García na data 22/06/2015 11:12:13 
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Á Mesa do Parlamento 

 

O Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, por iniciativa das 

súas deputadas Mª Soledad Soneira Tajes e Beatriz Sestayo Doce e 

do seu deputado Vicente Docasar Docasar, a través do seu portavoz, 

ao abeiro do disposto no artigo 160 do Regulamento da Cámara 

presenta ante esa Mesa a seguinte Proposición non de lei en Pleno. 

 

 

Exposición de motivos 

 

 

Segundo o Instituto Nacional de Estadística (INE) 431.912 galegos e 

galegas estaban inscritos no Censo de Españois Residentes Ausentes 

(CERA) a 1 de xaneiro do presente ano. A todos eles débeselle engadir 

un número importante que figuran nos rexistros consulares de España, 

en todo o mundo, como residentes temporais no estranxeiro. E hai, 

tamén, un número indeterminado de persoas que emigraron nos tempos 

recentes que non figuran en ningún dos rexistros consulares por 

distintos motivos. Tamén hai que sumar a todo este importante 

colectivo de compatriotas aos mariñeiros de altura e gran altura, e da 

mariña mercante. 
 
Todos eles teñen algo en común: a nosa lexislación electoral failles 

imposible exercer un dereito democrático fundamental, como é o 

dereito a elixir aos seus representantes políticos en cada unha das 

institucións do noso país. 
 
Dende o Parlamento de Galicia, promovidas por tódolos grupos e en 

tódalas lexislaturas, téñense debatido e aprobado iniciativas que 

instaban ao Goberno do Estado a promover as modificacións legais que 

fosen precisas para garantir que toda a cidadanía galega, vivan onde 

vivan, traballen onde traballen, poidan expresar mediante un voto a súa 

vontade política. 
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A mais recente de todas foi a Proposición de Modificación da  Lei 

Orgánica 5/1985, de 19 de xullo, do Réxime Electoral Xeral, para 

posibilitar a homoxeneización do procedemento de voto das persoas 

residentes no exterior co resto da cidadanía. Esta proposición de lei foi 

aprobada por unanimidade do Parlamento e defendida no Congreso dos 

Deputados en marzo de 2014, sendo admitida á trámite sen que, ata o 

día de hoxe, se houbera iniciado a súa tramitación polas Cortes Xerais. 
 
Polo camiño téñense producido varias convocatorias electorais que 

confirmaron as peores previsións que dende Galicia fixéramos case 

tódolos grupos políticos: as trabas administrativas para poder exercer o 

dereito ao voto por parte dos galegos e das galegas que residen no 

exterior convértese en imposible. Sirva como exemplo que a porcentaxe 

de voto exterior pasou de supoñer índices superiores ao 30 % , a estar 

por debaixo do 5 % coas reformas que introduciron obstáculos 

administrativos de carácter insuperable na maioría dos casos. 
 
O Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, diante desta 

situación de discriminación e de marxinación política dunha parte 

significativa da cidadanía galega, presenta a seguinte Proposición non 

de lei: 
 
O Parlamento insta á Xunta de Galicia a dirixirse ao Goberno do Estado 

para que: 
 
1.- Promova  o debate da Proposición de Lei do Parlamento de Galicia, 

tomada en consideración polo Congreso dos Deputados en marzo de 

2014, a fin de modificar a Lei Orgánica de Réxime Electoral Xeral e 

rematar coa marxinación da cidadanía española residente no exterior 

dos procesos electorais nos que teñen recoñecido o dereito a voto. 
 

 

 

 

 
2.- Mentres non se produza ese debate e a conseguinte modificación da 
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LOREG, destine recursos humanos e materiais, e habilite mecanismos 

administrativos que faciliten e promovan a participación dos galegos e 

das galegas, e de tódolos españois, que residen no exterior en tódolos 

procesos electorais que se celebren en España. 

 
 Pazo do Parlamento, 22 de xuño de 2015 

 

  Asdo.: Mª Soledad Soneira Tajes 

    Beatriz Sestayo Doce 

    Vicente Docasar Docasar 

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

 

 
Asinado dixitalmente por: 

 
María Soledad Soneira Tajes na data 22/06/2015 17:18:16 

 
Beatriz Sestayo Doce na data 22/06/2015 17:18:28 

 
Ricardo Vicente Docasar Docasar na data 22/06/2015 17:18:35 

 
Jose Luis Méndez Romeu na data 22/06/2015 17:18:46 
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Á Mesa do Parlamento 

 

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

deputados, José Antonio Sánchez Bugallo e Juan Carlos González Santín, e do 

deputado-portavoz, José Luis Méndez Romeu, ao abeiro do disposto no artigo 

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

non de lei para o seu debate en Pleno. 

 

O Sr presidente da Xunta na sesión plenaria do día 10 de xuño, dixo que era un 

obxectivo do seu Goberno dar unha solución definitiva ao grave problema do 

drama social ocasionado polos desafiuzamentos, por mor de non pagamentos, 

tanto da  hipoteca como da renda. 

 

Cómpre dicir que os compromisos do presidente da Xunta non se ven avalados 

habitualmente polos feitos, pero dado a gravidade do problema ao que fai 

referencia queremos crer na sinceridade deste interese manifestado polo 

presidente da Xunta, que desgraciadamente moi pouco ou nada ten que ver coa 

política desenvolvida polo Goberno nestes últimos seis anos. 

 

O pasado 18 de xuño, o Parlamento vasco aprobou a Lei 3/2015 do 18 de xuño, 

de vivenda. Esta lei contén disposicións novidosas nas que por primeira vez 

cómpre destacar o recoñecemento como dereito subxectivo do dereito á 

ocupación legal e estable dunha vivenda a favor dos que non dispoñendo dunha 

vivenda digna e adecuada carecen dos recursos económicos precisos para 

conseguir unha. 

 

Por todo o exposto o Grupo Parlamentario Socialista presenta a seguinte 

proposición non de lei: 
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O Parlamento de Galicia insta á Xunta de Galicia para que: 

 

1º) Presente neste Parlamento, nun prazo máximo de 3 meses, un proxecto de lei 

no que se recoñeza explicitamente como dereito subxectivo o dereito a unha 

vivenda digna e axeitada a favor dos que non dispoñan  dela e carezan dos 

recursos económicos precisos para acadar unha. 

  

2º) No mesmo proxecto de lei se asegure o dereito á vivenda das persoas 

afectadas por desafiuzamentos, tanto provenientes de execucións hipotecarias 

como de non pagamentos de rendas cando carezan de recursos económicos para 

facerlles fronte, co fin de que poidan continuar ocupando a súa vivenda. 

 

Pazo do Parlamento, 22 de xuño de 2015 

 

 

 
Asinado dixitalmente por: 

 
José Antonio Sánchez Bugallo na data 22/06/2015 19:28:18 

 
Juan Carlos González Santín na data 22/06/2015 19:28:26 

 
Jose Luis Méndez Romeu na data 22/06/2015 19:28:39 
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    Á MESA DO PARLAMENTO GALEGO 

 

 
 

O grupo parlamentario da Alternativa Galega da Esquerda, ao través das deputadas 

Yolanda Díaz Pérez e Eva Solla Fernández, ao abeiro do disposto no artigo 160 do 

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

no Pleno, relativa as listas de espera que se padecen nas unidades de reprodución 

asistida do SERGAS. 

 

Exposición de motivos 

 

Nun país cunha situación demográfica regresiva e cun goberno que fala de promover a 

a natalidade, incluso malgastando diñeiro público en campañas publicitarias, 

atopámonos coa incoherencia de coñecer a saturación que se padece nas unidades de 

reprodución asistida do SERGAS, cunhas listas de espera ateigadas ate o inaceptable a 

causa tanto da insuficiencia dos recursos dedicados canto dos intereses espurios 

favorables á converter un dereito na sanidade pública nun negocio na privada. 

Malia que a sanidade pública  contempla  os tratamentos de reprodución asistida como 

un dereito, hoxendía no SERGAS  as listas de espera para poder acceder a un destes 

tratamentos acadan un carácter disuasorio, con retrasos dunha magnitude inaceptable. 

As unidades de reprodución asistida deben dar axeitada cobertura ás 

aproximadamente  50.000 parellas galegas que sofren algunha problemática relativa a 

esterilidade. Non falamos pois dunha problemática menor. Falamos dunha situación 

que afecta a moitas persoas e o fai de xeito intenso, en algo da relevancia de ter unha 

crianza.  

A pesares da opacidade informativa da Xunta, presta sempre a ocultar o real da súa 

xestión, publicouse nestes días informacións acerca dos retrasos inaceptables para 

acceder a estes tratamentos.  A lista de espera no CHUVI vigués alcanza os 22 meses 

para a fecundación in vitro (FIV), e iso con 80 parellas agardando que se abra a axenda 

do 2017 para apuntarse. Ou no  hospital Materno da Coruña  onde as mulleres que 
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solicitan cita na unidade de reprodución humana tardan un ano de media para verse co 

especialista nunha primeira reunión. 

Atrancos e esperas que se alían co límite marcado na sanidade pública para acceder a 

estes tratamentos: 40 anos para a fecundación in vitro ou 38 para a inseminación 

artificial de doante. 

Apreciase un claro consenso relativo á falla de medios suficientes para atender á 

demanda nos servizos públicos: vala o exemplo da unidade reprodutiva en Vigo, 

concebida  para realizar 150 ciclos de FIV cando vén realizando na actualidade 385. 

Demanda que en parte ao non se satisfacer en condicións na pública é obxecto de 

negocio no sector privado. 

A outra das consideracións críticas pasa polo solapamento de intereses dado que hai 

profesionais que compaxinan o seu quefacer na pública e na privada, o que supón que 

se misturen dereitos e negocios co conseguinte prexuízo para as parellas que se 

achegan o sistema sanitario público e non reciben en tempo a asistencia que precisan. 

Cómpre salientar que un tratamento de reprodución asistida excede as posibilidades 

económicas de moitas parellas que non poden desembolsar os varios milleiros de 

euros que aparellan estas terapias. 

Este grupo parlamentar xa analisou de xeito crítico a pésima asignación de recursos 

públicos que supón pagar campañas publicitarias para animar a natalidade cando logo 

se favorece a existencia de traballadores e traballadoras con contratos que non 

permiten escapar das poutas da pobreza, cando faltan escolas infantís e outros 

equipamentos públicos para que tarefas de reprodución social non resten derivadas de 

xeito subsidiario nas mulleres. 

O grupo parlamentar da AGE formula a seguinte proposición non de lei para o seu 

debate no Pleno:  

- O Parlamento Galego insta á Xunta a facer públicos  os datos completos das 

listas de espera nas unidades de reprodución asistida do SERGAS. 

- O Parlamento Galego insta á Xunta a desenvolver as medidas necesarias para 

superar as demoras inaceptables nas listas de espera nas unidades de 

reprodución asistida, en particular o incremento do persoal e os recursos 

económicos. 

- O Parlamento Galego insta á Xunta a dispor con carácter de urxencia os medios 

necesarios para axilizar as probas que se solicitan desde estas unidades para 

determinar a causa da infertilidade e que, unha vez iniciado o proceso, o dilatan 

no tempo de xeito insostible. 
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- O Parlamento Galego insta á Xunta  a revisar as condicións nas que se pode 

exercer a compatibilidade para que os profesionais desas unidades escollan 

traballar na pública con dedicación exclusiva ou quedarse na privada. 

- O Parlamento Galego insta á Xunta  a abrir  un proceso de revisión das idades 

máximas para poder acceder na sanidade pública a estes  tratamentos. 

 

 

En Compostela, a 23 de xuño do 2015. 

 

Asdo. Yolanda Díaz  Pérez 

Asdo. Eva Solla Fernández 

 

 

 

Asinado dixitalmente por: 

 

Eva Solla Fernández na data 23/06/2015 14:55:32 

 

Yolanda Díaz Pérez na data 23/06/2015 14:55:35 
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Á MESA DO PARLAMENTO DE GALICIA. 

 

O G.P. Mixto, a iniciativa da súa Deputada e voceira, Consuelo Martínez 

García, ao abeiro do establecido no Regulamento desta Cámara, presenta a 

seguinte Proposición Non de Lei para o seu debate en Pleno. 

 

Malia a propaganda dos Goberno do Estado e da Xunta sobre o apoio ao 

emprendemento, a realidade é que quen pretenda recorrer ese camiño ten que 

enfrontarse ao réxime fiscal e da Seguridade Social que sofren os autónomos 

no Estado Español. 

As persoas autónomas do Estado Español teñen denunciado a través das súas 

asociacións que a fiscalidade e as cotizacións á SS son as máis caras de 

Europa, o que está a frear o emprendemento e mesmo a provocar a ruína dun 

grande número de traballadores cuxa actividade sería viábel en calquera outro 

país da UE. 

Fronte aos aproximadamente 300 € (aproximadamente o 30% da base de 

cotización) que ten que pagar unha persoa autónoma no Estado Español só por 

SS, en países con prestacións análogas como na Franza ou Reino Unido, 

pagan moito menos. 

Na Franza, por SS e pago ao fisco pagan unha cota que se calcula en función 

da actividade que desenvolva a empresa e sobre a facturación, entre un 12 e 

un 21,3%. 

No Reino Unido, os autónomos pagan para a facenda pública e máis para a SS 

uns 13 euros ao ano se os seus ingresos están por baixo de 6.000 euros ao 

ano aproximadamente. Se o empresario estima que vai superar esa cifra, pode 

pagar una cota, digamos que “compensatoria”, que ascende a uns 58 euros. E 
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para o caso de pasarse e non ter pagado dita cota compensatoria, terá que 

pagar un 8% dos ingresos dese ano. 

Como en tantos outros eidos, a realidade pouco ten a ver coa propaganda dos 

gobernos do PP que seguen a tentar manter o engano de que apoian á 

economía produtiva por todos os medios.  

Como especialmente nas PNLs propaganda ás que nos teñen afeitos no 

Parlamento Galego, exemplo escandaloso a que presentaron para o Pleno do 

22 de xuño de 2015, tratando de alimentar a mentira de que están a apoiar 

persoas autónomas, emprendedoras e pemes (PNL 36898 (09/PNP-002699). 

A sorpresa debérona levar ao verse descubertos pola emenda desta deputada 

reclamando que de xeito inmediato, con cargo aos Orzamentos Xerais do 

Estado,  se equipare o réxime fiscal e da SS das persoas autónomas ao 

existente na Franza ou Reino Unido, rematando coa actual situación que as 

pon á cabeza da Unión Europea en esforzo fiscal e custes de SS. A reacción do 

PP ao verse descubertos foi a retirada da PNL da orde do día do Pleno para 

non quedaren en evidencia. 

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

debate en Pleno: 

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

 Poñer fin aos recortes que afogan a economía produtiva de Galiza e 

presentar ao Parlamento no prazo de 15 días, para a súa eventual 

aprobación, dunha batería de instrumentos financeiros para apoiar os 

investimentos e o funcionamento operativo dos autónomos, dos 

emprendedores e das pemes. 

 A instar ao Goberno do Estado a que de xeito inmediato, con cargo aos 

Orzamentos Xerais do Estado, equipare o réxime fiscal e da SS dos 
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autónomos ao existente en Franza ou Reino Unido, rematando coa 

actual situación que os sitúa á cabeza da Unión Europea en esforzo 

fiscal e custes de SS.” 

 

Pazo do Parlamento a 23 de xuño de 2015 

Asdo.: Consuelo Martínez García 
Voceira do G.P. Mixto do Parlamento de Galicia. 

 

 

 

Asinado dixitalmente por: 

 

María Consuelo Martínez García na data 23/06/2015 18:00:58 
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Á Mesa do Parlamento 

 

 

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

deputados, José Ramón Val Alonso e José Manuel Gallego Lomba, e da súa 

deputada, Noela Blanco Rodriguez, a través do portavoz e ao abeiro do disposto 

no artigo 160 do Regulamento da Cámara, presenta ante esa mesa a seguinte 

proposición non de lei para o seu debate en Pleno. 

 

 

A finais do pasado mes de maio tivo lugar en Madrid unha reunión entre os 

membros da asociación Long Hope en representación do mariñeiros que 

traballaron en barcos noruegueses  até a década dos noventa e a Secretaria de 

Estado para a Unión Europea a que  asistiron ademais un nutrido grupo de 

representantes da avogacía do Estado. 

 

 

O encontro xirou en torno á posibilidade de que o Goberno do Estado español 

demandase a Noruega diante do Tribunal Europeo de dereitos humanos, por ter 

vulnerado a propio Convenio Europeo de Dereitos Humanos. 

 

 

A demanda non é nova, desde hai varios anos Long Hope ven reclamando apoio 

por parte das institucións  para acadar o seu obxectivo xa que a pesares de que as 

relacións laborais dos mariñeiros españois  están perfectamente acreditadas, o 

non recoñecemento deses anos traballados por parte do país nórdico está a ter 

unhas repercusións moi negativas para os mariñeiros, principalmente para o 

cálculo das pensións. 

 

 

A propia Unión Europea ten recoñecido que existe un problema de desamparo 

legal para este colectivo, que o que solicita desde hai tempo é a devolución das 

taxas e impostos indebidamente cobradas polo país noruegués. 

 

 

O Goberno noruegués basea a súa argumentación para non facelo en que os 

españois non tiñan a condición de residentes no país, a pesares de que cumprían a 

normativa e pagaban taxas e impostos como calquera outro cidadán, e a pesar 

tamén de que a condición de residencia era algo que non se esixía aos nacionais 

noruegueses embarcados nos mesmos barcos que os mariñeiros españois. 
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A propia avogacía do Estado recoñeceu que existe materia máis que suficiente 

para demandar a Noruega, pero a resposta, lonxe de ser a esperada polos preto de 

10.000 afectados, foi que tiñan que ser eles e de xeito individual os que 

formulasen tal demanda. 

 

 

 

O Parlamento de Galicia ten aprobado varias iniciativas dirixidas a instar o 

Goberno do Estado a presentar a dita demanda diante do Tribunal Europeo dos 

Dereitos Humanos, a última o 27 de maio co resultado de 73 votos a favor, sen 

votos en contra nin abstencións. 

 

 

 

Diante da negativa manifestada polo Goberno do Estado, e por todo o 

anteriormente descrito o Grupo Parlamentario Socialista  presenta a seguinte 

proposición non de lei: 

 

 

 

O Parlamento de Galicia insta o Goberno galego a que se dirixa o Goberno do 

Estado para que presente unha demanda diante do Tribunal Europeo de Dereitos 

Humanos contra o Estado noruegués por incumprir o Convenio Europeo de 

Dereitos Humanos en canto á vulneración da prohibición de discriminación por 

razón de nacionalidade. 

 

 

 

Pazo do Parlamento, 22 de xuño de 2015 

 

 

 
Asinado dixitalmente por: 

 
José Ramón Val Alonso na data 23/06/2015 19:00:20 

 
José Manuel Gallego Lomba na data 23/06/2015 19:00:35 

 
Noela Blanco Rodriguez na data 23/06/2015 19:00:55 

 
Jose Luis Méndez Romeu na data 23/06/2015 19:01:07 
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Á Mesa do Parlamento 
 
 
O Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, por iniciativa dos 
seus deputados, Emilio Vázquez Blanco e Vicente Docasar Docasar, e 
da súa deputada María Concepción Burgo López, a través do portavoz e 
ao abeiro do disposto no artigo 160 do Regulamento da Cámara, 
presenta ante esa mesa a seguinte proposición non de lei para o seu 
debate  en Pleno. 
 
 
O proceso de reestruturación das antigas caixas de aforros, ademais de 
provocar efectos de tipo financeiro,  produciu efectos indesexables 
sobre o inmenso patrimonio vinculado a estas entidades e máis 
concretamente, no patrimonio vinculado á obra social.   
 
 
As antigas entidades financeiras, Caixa Galicia e Caixanova, posuían 
unha das máis destacadas e importantes coleccións de arte moderno e 
contemporáneo de Galicia. Un patrimonio moi relevante que se 
acumulou ao longo das derradeiras catro décadas, constituídos co 
esforzo e o aforro dos cidadáns deste país. Ademais contaban cunha 
infraestrutura operativa consistente nunha rede de salas de 
exposicións en varias cidades galegas e tamén depósitos adecuados 
para almacenar obras de arte. 
 
 
Hai que ter en conta que dentro deste patrimonio de inmenso valor 
cultural para Galicia, moitos destes bens pertencían ás obras sociais 
das ditas entidades e polo tanto foron adquiridas non como meros 
investimentos, senón no ámbito dunha específica actividade 
asistencial, educativa e de promoción cultural. 
 
 
Por todo o exposto, o Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia 
presenta a seguinte proposición non de lei: 
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O Parlamento Galego insta a Xunta de Galicia a que se dirixa ao 
Goberno central para que procure  un tratamento normativo propio 
para Galicia relacionado coas coleccións artísticas das antigas caixas de 
aforros que permitan recuperar, de xeito gradual, os ditos fondos 
artísticos ao patrimonio cultural público na medida en que as 
circunstancias económicas o permitan e tendo en conta a prioridade do 
gasto social. 
 
 
 
Pazo do Parlamento, 25 de xuño de 2015 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Asinado dixitalmente por: 
 

Emilio Vázquez Blanco na data 25/06/2015 17:03:29 
 

Ricardo Vicente Docasar Docasar na data 25/06/2015 17:03:38 
 

María Concepción Burgo López na data 25/06/2015 17:03:48 
 

Jose Luis Méndez Romeu na data 25/06/2015 17:03:58 
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Á MESA DO PARLAMENTO GALEGO 

 

Yolanda Díaz Pérez, Ramón Vázquez Díaz e Xabier Ron Fernández, integrantes do  

grupo parlamentario da Alternativa Galega de Esquerda, presentan unha 

CORRECCIÓN DE ERROS ás iniciativas números 38.131, 38.132, 38.135, 38.137 e 

38.138. 

Modificar no segundo parágrafo das iniciativas, líña quinta,  a referencia ao número 

dos equipos, para que refira  que: “(…) excede o número de 300…”. 

Modificar na quinta alínea das iniciativas, liña terceira, para que faga referencia non o 

ciclo da madeira e si: “(…) da asignatura de tecnoloxía, que engloba materiais como a 

madeira e outros materiais.” 

 

En Compostela, a 26 de xuño do 2015. 

 

Asdo. Ramón Vázquez Díaz 

Asdo. Xabier Ron Fernández 

Asdo. Yolanda Díaz Pérez 

 

 

 

 

 

Asinado dixitalmente por: 

 

Ramón Vázquez Díaz na data 26/06/2015 10:29:46 

 

Jose Javier Ron Fernandez na data 26/06/2015 10:29:55 
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Yolanda Díaz Pérez na data 26/06/2015 10:30:00 
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Á Mesa do Parlamento 

 

O Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, ao abeiro do disposto 

nos artigos 98 e 160 do Regulamento da Cámara, presenta ante esa Mesa a 

seguinte proposición non de lei en Comisión 5.ª, Sanidade, Política 

Social e Emprego, polo trámite de urxencia. 

 

Xustificación da urxencia 

 

A urxencia vén dada polo incremento das persoas en pobreza e 

exclusión social en Galicia e o mal funcionamento da Risga. 

 

Exposición de motivos 

 

O presidente Feijoo despois do resultado electoral do Partido Popular nas 

eleccións municipais do 24 de maio, está tratando de construír un discurso 

político no que aparenta un cambio de rumbo nas políticas sociais, 

semellando que escoitou o forte rexeitamento que a estratexia de 

austeridade provocou na cidadanía. 

 

Así, leva anunciada unha estratexia de loita contra a desigualdade, eliminar 

copagos nas menciñas a determinadas rendas e outorgar un cheque para 

material escolar amais de outros cambios cosméticos no sistema de axudas 

para libros escolares ou de loita contra os desafiuzamentos. 

 

Ningunha das súas accións é para recoñecer o fracaso das súas políticas, ás 

que nos levaron a esta desigualdade crecente, máis ao contrario, as “novas 

medidas” non son outra cousa que a continuidade dunha estratexia política 

na que se cambian os dereitos das persoas por asistencialismo, caridade e 

medidas graciables e puntuais, cun marcado carácter de busca de réditos 

electorais. 

 

Si de verdade o Partido Popular quixera emendar as súas políticas 

restituiría os dereitos cercenados ao longo destes anos, eliminando os 

copagos farmacéuticos, instaurando de novo a gratuidade dos libros de 

texto e tería actuado conxuntamente cos concellos e coa Xustiza e as 

entidades financeiras para evitar os desafiuzamentos. 
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Os feitos demostran que é outra calculada operación cosmética e 

electoralista, e que pretende afianzar as políticas neocon. 

 

Dos máis de 8.000 desafiuzamentos que se produciron en Galicia dende o 

ano 2013 a Xunta de Galicia só foi quen de atender 80. Das en teoría 500 

vivendas que o Goberno galego puxo a disposición das persoas 

desafiuzadas só se ocuparon ata a data 43, o que evidencia o fracaso dunhas 

políticas que están feitas ou dende o descoñecemento absoluto da realidade 

ou dende a intencionalidade. 

 

Tendo en conta que a tendencia en materia de desafiuzamentos vai cara a 

que cada vez son máis os producidos por impago de aluguer  (xa 2/3 do 

total) que os de impago de hipoteca, cumpriría poñer en marcha unha 

política de aluguer social acordada cos concellos hoxe inexistente. 

 

O sistema de gratuidade universal de libros de texto que o Partido Popular 

eliminou cando chegou no 2009 ao Goberno de Galicia, substituído por 

unha eufemisticamente chamada “gratuidade solidaria” supón un 30 % 

máis de custo cada ano para as arcas públicas e atende a un 40 % menos do 

alumnado. E un clamor de toda a comunidade educativa a reclamación para 

volver ao sistema anterior pero o presidente Feijoo en vez de atender esta 

demanda dálle unha nova volta de rosca a súa fracasada política, iso si, 

aderezada cun “cheque” como el mesmo o nomeou para material escolar, 

que previsiblemente, será distribuído en setembro coincidindo con novo 

curso escolar e preto das eleccións xerais. 

 

En canto á loita contra a desigualdade basta con ollar o incremento das 

persoas en pobreza e exclusión social en Galicia, o mal funcionamento da 

Risga (renda de inclusión social de Galicia) que a pesares de haber 

incrementado o orzamento estes anos (proba evidente de que se 

incrementou a pobreza diga o que diga a oficialidade), apenas cubre o 30 % 

das persoas que non teñen ningún ingreso na Comunidade Autónoma. 

 

Ante esta situación, o Grupo Parlamentario Socialista presenta a seguinte 

proposición non de lei para o seu debate en Comisión: 

 

O Parlamento de Galicia insta o Goberno galego a poñer en marcha unha 

auténtica política de loita contra a desigualdade crecente en Galicia, 

promovendo un aumento de ingresos derivado tanto dun novo modelo de 
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financiamento autonómico como polo avance na fiscalidade que fomente a 

progresividade e equidade, aposte de xeito decidido e real pola loita contra 

a fraude fiscal e afonde na autonomía financeira e tributaria da 

Comunidade,  priorizando actuacións que garantan a gratuidade universal 

dos libros de texto, a cobertura da renda de inclusión social para todas as 

familias sen ingresos, a supresión dos copagos farmacéuticos instaurados 

polos gobernos Feijoo e Rajoy e a recuperación da universalidade na 

atención sanitaria. 

 

 

Pazo do Parlamento, 26 de xuño de 2015 
 

 

 

Asinado dixitalmente por: 
 

Jose Luis Méndez Romeu na data 26/06/2015 12:30:00 
 

Carmen Gallego Calvar na data 26/06/2015 12:30:09 
 

Juan Carlos González Santín na data 26/06/2015 12:30:18 
 

Pablo García García na data 26/06/2015 12:30:26 
 

María Soledad Soneira Tajes na data 26/06/2015 12:30:32 
 

María Concepción Burgo López na data 26/06/2015 12:30:40 
 

Maria Remedios Quintas Alvarez na data 26/06/2015 12:30:44 
 

Abel Fermín Losada Álvarez na data 26/06/2015 12:30:50 
 

Raúl Fernández Fernández na data 26/06/2015 12:30:58 
 

José Antonio Sánchez Bugallo na data 26/06/2015 12:31:06 
 

Ricardo Vicente Docasar Docasar na data 26/06/2015 12:31:13 
 

Beatriz Sestayo Doce na data 26/06/2015 12:31:21 
 

José Manuel Gallego Lomba na data 26/06/2015 12:31:27 
 

María del Carmen Acuña do Campo na data 26/06/2015 12:31:33 
 

Emilio Vázquez Blanco na data 26/06/2015 12:31:35 
 

José Ramón Val Alonso na data 26/06/2015 12:31:40 
 

Patricia Vilán Lorenzo na data 26/06/2015 12:31:46 
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Noela Blanco Rodriguez na data 26/06/2015 12:31:50 
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Á Mesa do Parlamento 

 

 

O Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia por iniciativa dos seus 

deputados e da súa deputada,  Ricardo Vicente Docasar Docasar,  María 

Concepción Burgo López e Emilio Vázquez Blanco,  a través do portavoz e ao 

abeiro do disposto nos artigos  160 e 98 do Regulamento da Cámara, presenta 

ante esa mesa, para a súa tramitación urxente,  a seguinte proposición non de lei  

na Comisión 4ª. 

 

      

Nas últimas semanas vimos observando como diferentes medios de 

comunicación veñen publicando as supostas intencións  do Goberno de recuperar 

as condicións laborais e profesionais do persoal funcionario, e en concreto do 

colectivo docente. 

 

 

Os deputados e deputadas do Grupo Parlamentario Socialista queremos pensar 

que estamos diante dunhas “informacións sólidas” e que non dependen  da etapa 

electoral que se aproxima... 

 

 

Sendo iso así, o Grupo Parlamentario Socialista considera efectivamente  que ten 

chegado o momento de que o profesorado deste país empece a recuperar 

progresivamente  os “dereitos perdidos” por decisións tomadas nos últimos anos 

ao amparo da crise económica, e que ten levado ao colectivo docente a un 

profundo desánimo. 

 

 

Nestes anos de crise económica perdéronse miles de prazas de persoal docente no 

conxunto do país, diminuíron considerablemente os  gastos de funcionamento 

dos centros, non se repuxeron os equipamentos didácticos (e en concreto o 

material informático).      

 

 

O profesorado leva perdido nos últimos anos un 30 % aproximadamente do seu 

poder adquisitivo, levándoos  a niveis de renda de vinte anos atrás. 

 

 

Estivemos vendo tamén como moios profesores e  moitas profesoras vocacionais 

decidiron  abandonar e xubilarse anticipadamente por medo ao seu futuro. 
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Dáse  ao mesmo tempo a circunstancia de que as cousas non foron moito mellor 

no que respecta ás condicións materiais das nosas escolas e institutos. Tamén 

aquí  as cousas teñen evolucionado de maneira moi negativa: material didáctico 

que non se repuxo, instalacións dos centros que non se arranxaron por falta de 

medios para obras de RAM ou obras novas que non foi posible acometer por 

falta de recursos para novas construcións. 

 

 

Tampouco foi un tema menor que o Goberno de España (coa “complicidade  

activista” do Goberno galego impuxese unha nova lei educativa (LOMCE) 

profundamente rexeitada por unha ampla maioría  da comunidade educativa, que 

leva anos demandando (con pouco éxito, por certo) un marco normativo estable 

para poder desenvolver o seu traballo. 

 

 

Entende este grupo parlamentario que neste contexto que vimos de relatar o 

papel do profesorado é absolutamente  clave para a boa marcha de calquera 

sistema educativo, e por iso presenta a seguinte proposición non de lei: 

 

 

O Parlamento de Galicia insta o Goberno galego a:   

 

                       

1º) Iniciar a reposición  das condición laborais e profesionais “perdidas!” polo 

colectivo docente  de ensino non universitario durante os último anos. 

 

 

2º) Repoñer  os cadros de persoal docentes  dos centros educativos públicos de 

ensino non universitario que foron recortados nos últimos anos. 

 

 

3º) Abordar con rigor a mellora das instalacións dos centros educativos públicos 

de ensino non universitario que foron quedando obsoletas pola falta dun 

mantemento axeitado nos últimos anos. 

 

 

4º) Abordar con rigor a reposición dos equipamentos didácticos dos centros 

educativos públicos de ensino non universitario (e fundamentalmente a 

reposición de material informático). 
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5º) Eliminar a fenda dixital existente nos centros educativos públicos  de ensino 

non universitario, e evitar  que mentres uns centros están comodamente 

instalados no século XXI hai moitos que aínda atópanse no século XX. 

 

 

6º) Garantir que ningún neno ou nena de ensino obrigatorio vaia  a clase sen 

libros de texto e material escolar. 

 

 

7º) Fornecer cos recursos necesarios aos centros educativos que implantaron a FP 

básica e non recibiron para  iso nin un só euro durante o curso 2014-2015. 

 

 

Pazo do  Parlamento, 25 de xuño de 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Asinado dixitalmente por: 

 
Ricardo Vicente Docasar Docasar na data 26/06/2015 12:27:13 

 
María Concepción Burgo López na data 26/06/2015 12:27:28 

 
Emilio Vázquez Blanco na data 26/06/2015 12:27:35 

 
Jose Luis Méndez Romeu na data 26/06/2015 12:27:46 
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Á Mesa do Parlamento 

 

O Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, ao abeiro do disposto 

nos artigos 98 e 160 do Regulamento da Cámara, presenta ante esa Mesa a 

seguinte proposición non de lei en Comisión 5.ª, Sanidade, Política 

Social e Emprego, polo trámite de urxencia. 

 

Xustificación da urxencia 

 

A urxencia vén dada para que a loita contra o maltrato infantil forme 

parte das prioridades políticas de calquera Administración pública. 

 

Exposición de motivos 

 

A loita contra o maltrato infantil debe formar parte das prioridades políticas 

de calquera Administración pública. O ámbito destas obrigadas políticas é 

o público e a especialización e profesionalización das persoas ocupadas 

delas é imprescindible. 

 

Como no desenvolvemento destas políticas se abranguen distintas 

administracións e distintos eidos das mesmas a coordinación faise necesaria 

e a primacía do interese do menor hai que deixala a salvo dende o primeiro 

momento. 

 

Lamentablemente aínda persisten moitas eivas nas administracións públicas 

que derivan nunha excesiva institucionalización dos nenos e nenas 

maltratados e en graves dificultades para a súa inserción social. 

 

A falta de equipos especializados, de políticas preventivas, de recursos 

humanos e materiais para afrontar estas situacións repercute negativamente 

sobre os menores a protexer. 

 

E precisa máis sensibilidade por parte dos poderes públicos e un traballo 

máis coordinado entre Xunta de Galicia, Fiscalía, Xudicatura e concellos 

para evitar casos que a cotío son denunciados sobre pais maltratadores que 

conviven con menores maltratados. 
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O Grupo Parlamentario Socialista consciente desta realidade e das 

complexidades das políticas precisas para abordala, presenta a seguinte 

proposición non de lei para o seu debate en Comisión: 

 

O Parlamento de Galicia insta o Goberno galego a: 

 

1. Dialogar cos concellos, Fiscalía, Xustiza, organizacións da sociedade 

civil e demais institucións concernidas e aprobar un Protocolo 

Interinstitucional de Intervención para a Prevención e Atención do 

Maltrato á infancia e adolescencia en Galicia, dotado con equipos 

profesionais especializados e con recursos económicos e materiais 

suficientes. 

2. Establecer un servizo de información permanente entre menores da 

Xunta de Galicia, as Fiscalías e a Xudicatura que esixa o traslado da 

información en tempo real daquelas actuacións de cada unha das 

administracións por violencia familiar ou violencia machista no que 

exista a posibilidade de implicar a menores, para evitar a convivencia 

ou contacto destes cos seus posibles maltratadores. 

 

Pazo do Parlamento, 26 de xuño de 2015 

 
 

 

 

Asinado dixitalmente por: 
 

Jose Luis Méndez Romeu na data 26/06/2015 13:35:18 
 

Carmen Gallego Calvar na data 26/06/2015 13:35:27 
 

Juan Carlos González Santín na data 26/06/2015 13:35:34 
 

Pablo García García na data 26/06/2015 13:35:42 
 

María Soledad Soneira Tajes na data 26/06/2015 13:35:49 
 

María Concepción Burgo López na data 26/06/2015 13:35:56 
 

Maria Remedios Quintas Alvarez na data 26/06/2015 13:35:59 
 

Abel Fermín Losada Álvarez na data 26/06/2015 13:36:06 
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Raúl Fernández Fernández na data 26/06/2015 13:36:10 
 

José Antonio Sánchez Bugallo na data 26/06/2015 13:36:19 
 

Ricardo Vicente Docasar Docasar na data 26/06/2015 13:36:25 
 

Beatriz Sestayo Doce na data 26/06/2015 13:36:31 
 

José Manuel Gallego Lomba na data 26/06/2015 13:36:37 
 

María del Carmen Acuña do Campo na data 26/06/2015 13:36:42 
 

Emilio Vázquez Blanco na data 26/06/2015 13:36:46 
 

José Ramón Val Alonso na data 26/06/2015 13:36:49 
 

Patricia Vilán Lorenzo na data 26/06/2015 13:36:53 
 

Noela Blanco Rodriguez na data 26/06/2015 13:36:57 
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Rúa do Hórreo, s/n. Tel. 0034 981 551 545 

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

gp-bng@parlamentodegalicia.es 

15702 Santiago de Compostela 

Galiza 

 

 

 

Á Mesa do Parlamento 

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

deputada Ana Belén Pontón Mondelo e Francisco Xesús Jorquera Caselas, deputada 

e deputado dao abeiro do disposto no Regulamento da Cámara, formulan a seguinte 

Proposición non de lei para o seu debate en Comisión. 

 

O BNG leva anos denunciando o escandaloso trato de favor que a Xunta de 

Galiza mantén coa Fundación Camilo José Cela en relación coas fundacións que 

salvagardan o legado de personalidades relevantes da cultura galega. Non só ten sido a 

fundación  que máis fondos ten recibido da Xunta de Galiza, senón que chegou ao 

estremo de asumir con fondos públicos os desfalcos producidos nesta entidade. De feito 

as perdas desta fundación privada foron asumidas con cartos públicos.  O BNG amosou 

a súa posición contraria a este trato de favor e posicionouse en contra do  proceso de 

absorción para o sector público desta fundación. Porén a Xunta de Galiza continuou 

adiante con este proceso e ocultou información relevante ao mesmo. 

O Parlamento de Galiza, a iniciativa do BNG, reclamou non ano 2010 unha 

investigación dos cuantiosos fondos públicos recibidos por esta entidade desde a década 

dos 90 do século pasado. O texto inicial defendido polo BNG reclamaba: 

1. Iniciar unha investigación sobre o destino dos fondos públicos que recibiu a 

Fundación Camilo José Cela ao longo da última década, a fin de clarificar se o seu uso 

se corresponde cos fins para os que foron concedidos.  

2. Remitir ao Parlamento de Galiza, no prazo de seis meses o contido desa 

investigación, así como, un informe no que se detallen as accións que vai levar adiante á 

Xunta de Galiza en base aos resultados da mesma. 
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3. Remitir ao Parlamento de Galiza toda a información e documentación relativa 

ao proceso de conversión da Fundación Camilo José Cela nunha entidade pública, 

detallando os custes que vai asumir a Xunta de Galiza neste proceso e os fondos que ten 

previsto dedicar ao seu funcionamento. 

 

Após do debate desta iniciativa e á vista das emendas na Comisión adoptouse 

por unanimidade un acordo que literalmente dicía: 

O texto aprobado é o seguinte: 

"1. A Comisión 4.ª, Educación e Cultura, acorda dirixirse á Mesa do Parlamento 

para que esta se dirixa á Comisión Permanente non Lexislativa para as Relacións co 

Consello de Contas para que requira deste órgano a fiscalización selectiva sobre o 

destino dos fondos públicos que recibiu a Fundación Camilo José Cela ao longo da 

última década, co fin de clarificar se o seu uso corresponde cos fins para os que foron 

concedidos.  

No caso de que non se inicie esta investigación no ano 2011, a Xunta de Galicia 

iniciará unha investigación sobre o destino dos fondos públicos que recibiu a Fundación 

Camilo José Cela ao longo da última década.  

2. O Parlamento insta a Xunta de Galicia para que lle remita ao Parlamento de 

Galicia o contido desa investigación, así como un informe no que se detallen as accións 

que vai levar adiante a Xunta de Galicia con base nos resultados dela. 

3. Remita ao Parlamento de Galicia toda a información e documentación relativa 

ao proceso de conversión da Fundación Camilo José Cela nunha entidade pública, con 

detalle dos custos que vai asumir a Xunta de Galicia neste proceso e dos fondos que ten 

previsto dedicar ao seu funcionamento." 

115891



       

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

OFICINA PARLAMENTAR 

Parlamento de Galiza 

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

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

gp-bng@parlamentodegalicia.es 

15702 Santiago de Compostela 

Galiza 

 

 

 

Toda esta información foi ocultada á Cámara Galega e continuou o escuratismo 

nesta Fundación. No día de onte fíxose pública a investigación xudicial sobre a 

Fundación Cela no que se cita entre os delitos investigados a “malversación de fondos 

públicos” que salpican entre outros a un ex-Conselleiro do PP e a filla deste, que 

ocupaba a dirección desta fundación pública. O proceso xudicial en curso fai patente o 

interese de membros do Consello de Contas en non investigar, ao igual que a Xunta de 

Galiza que actuou complicemente cunha estratexia que só serviu para beneficiar a 

persoas do entorno do PP. 

Consideramos que esta actuación dana gravemente non só a credibilidade dos 

membros da Xunta de Galiza que participaron das decisións polas que se pagaron con 

cartos públicos os excesos da Fundación Cela, senón que pon en grave cuestionamento 

o propio Consello de Contas con membros imputados por malversación. É evidente que 

esta situación non se sostén desde un punto de vista democrático e que pon en cuestión 

o funcionamento dos órganos fiscalizadores e de control. Desde o punto de vista 

democrático esta situación non se sostén e só demostra o que entende o PP de Feijóo 

por rexeneración democrática e ética na política. 

 

O BNG considera moi grave todos os feitos que se veñen sucedendo e 

formulamos a seguinte proposición non de lei para o seu debate en comisión: 

“O Parlamento de Galiza acorda como resolución manifestar a súa vontade de 

que non se manteña como membro do Consello de Contas a Dositeo Rodriguez pola súa 

imputación  nun caso por malversación de caudais públicos na Fundación Camilo José 

Cela. 

-O Parlamento de Galiza, conforme o estipulado na Regulamento da Cámara, 

acorda como resolución que se constitúa no prazo dun mes unha Comisión de 
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Investigación relativa á análise do funcionamento e xestión da Fundación Camilo José 

Cela. 

-O Parlamento de Galiza insta á Xunta de Galiza a desvincularse da Fundación 

Camilo José Cela.” 

 

Santiago de Compostela, 2 de xuño de 2015 

 

Asdo.: Ana Belén Pontón Mondelo 

Deputada do G.P. do BNG 

Francisco Xesús Jorquera Caselas 

Portavoz do G.P. do BNG 

 

 

 

Asinado dixitalmente por: 

 

Ana Belén Pontón Mondelo na data 02/06/2015 18:43:42 

 

Francisco Xesús Jorquera Caselas na data 02/06/2015 18:43:47 

 

115893



       

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

OFICINA PARLAMENTAR 

Parlamento de Galiza 

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

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

gp-bng@parlamentodegalicia.es 

15702 Santiago de Compostela 

Galiza 

 

 

 

Á Mesa do Parlamento 

O Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego (BNG), Ana Belén 

Pontón Mondelo e Francisco Xesús Jorquera Caselas, deputada e deputado ao abeiro 

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

para o seu debate en Comisión, sobre a valoración que fai a Xunta de Galiza en 

relación coa fervenza do Ézaro e o proceso xudicial aberto contra o Grupo Villar Mir. 

 

Segundo publican diversos medios de comunicación un xulgado compotelán ven 

de impor unha fianza de 8,5 millóns de euros ao Grupo Villar Mir por desecar a 

fervenza do Ézaro entre 2004 e 2011. Ademais, abriuse un procedemento contra un ex-

alto cargo do PP a quen a fiscalía solicita ano e medio de cárcere por permitir a 

adopción dunha decisión ilegal e un delito contra o medio ambiente. Segundo a fiscalía 

a Xunta autorizou que se suspendera o caudal ecolóxico, co agravante de ter  pleno 

coñecemento de estar cometendo unha ilegalidade e incumprindo as regras máis básicas 

de tramitación. 

O BNG ten manifestado en numerosas ocasións a súa oposición á destrución do 

río Xallas por parte dos grupos empresariais en mans de Villar Mir. Temos amosado a 

nosa disconformidade cun evidente trato de favor dos gobernos do PP a este empresario 

e denunciado o terríbel impacto no noso medio natural. A fervenza do Ézaro era un 

espazo único na Europa, o único río que desembocaba en fervenza directamente no mar. 

Porén, o lucro e os intereses duns poucos primaron máis que a lóxica de conservar un 

entorno único e de valor incalculábel. O símbolo da irracionalidade, o esperpento e a 

connivencia entre o PP e o ex-Ministro franquista, foi a presenza da Manuel Fraga, en 

calidade de Presidente da Xunta, na inauguración da fervenza “unha vez á semana”. É 

dicir, primeiro destrúen un espazo único e despois acoden a modo de burla da 
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intelixencia do pobo, a anunciar que se poderá contemplar unha vez á semana. 

O proceso xudicial aberto pola xestión das minicentrais que Villar Mir no Xallas 

trae á actualidade a irracionalidade desta situación e a necesidade de abrir un debate 

sobre a recuperación deste espazo. Non podemos perder de vista que o Xallas é un río 

destruído polas numerosas minicentrais que ten, até o punto de ser unha sucesión de 

encoros.  Entendemos que as responsabilidades e o debate vai alén do xudicial.  Existe 

unha responsabilidade política que deben asumir os responsábeis deste desastre. Mais 

tamén se pon de manifesto a irracionalidade dun modelo que é preciso superar e 

restaurar non só o respecto polo noso medio ambiente, senón tamén por nós mesmos 

como pobo.  

 

Polo dito formúlase a seguinte Proposición non de lei para o seu debate en 

Comisión: 

“O Parlamento insta á Xunta de Galiza a: 

1. Realizar unha auditoría sobre a situación das diferentes concesións 

hidroeléctricas no río Xallas, así como analizará os valores ambientais que presenta na 

actualidade o citado río. 

2. Iniciar un proceso que permita restaurar os valores ambientais do río Xallas,  

e singularmente, recuperar o estado natural da fervenza do Ézaro, así como, suspender 

as concesións hidroeléctricas vixentes.” 

 

Santiago de Compostela, 19 de xuño de 2015 
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Asdo.: Ana Belén Pontón Mondelo 

Deputada do G.P. do BNG 

Francisco Xesús Jorquera Caselas 

Portavoz do G.P. do BNG 

 

 

 

Asinado dixitalmente por: 

 

Ana Belén Pontón Mondelo na data 19/06/2015 12:44:01 

 

Francisco Xesús Jorquera Caselas na data 19/06/2015 12:44:09 
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   Á Mesa do Parlamento 

 

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

do seu deputado e Portavoz S., Antón Sánchez García, ao abeiro do disposto no artigo 160 

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

en Comisión.  

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 

 

Coa data do 23 de  xaneiro foi admitida no Valedor do Pobo, a queixa presentada  polo  sr.  

Fernández  González,  indicando  que  a  nova  Lei 13/2013 de caza de Galicia  permite  

“disparar,  portar  armas cargadas  e  cazar  en  estradas  asfaltadas.  Que  está  permitido  

cazar  en  calquera  estrada  

asfaltada cando non este sinalizada como nacional, provincial, ou local, supoñendo un grave  

risco para a  vida dos residentes en  numerosos  pobos de Galicia, que utilizan estas estradas  

para saír ou chegar aos seus domicilios”.  

 

A cuestión formal que formula esta queixa de 16 de febreiro, é a práctica da caza en vías de  

comunicación asfaltadas, que a nova Lei 13/2013, de caza de Galicia, permite en contraste  

coa anterior lei que a limitaba a sendeiros pouco frecuentados e sempre que as condicións  

de seguridade o permitiran.  

 

No apartado  2,  letra  a), do artigo 42,  considéranse  como  zonas de  seguridade  as  vías  

públicas, entendéndose  como  tales,  para  os  efectos  desta  lei,  as  vías  férreas,  as  

autoestradas,  as autovías,  as  vías  para  automóbiles  e  as  estradas  convencionais  que  se  

encontren debidamente sinalizadas como tales, sexan de titularidade estatal, autonómica ou 

local, así como as súas marxes e zonas de servidume das vías públicas e das vías férreas, 

ampliadas nunha  franxa  de  50  metros  de  largura  a  ambos  os  lados  do  eixe  da  vía  e,  

se  estiveren pechadas, a 50 metros do peche.  

 

 

115920



 

 

Defínese  no apartado 1 o que se entende por zonas de seguridade. No apartado 1 defínese 

as zonas de seguridade no xeito seguinte:  

“Son  zonas  de  seguridade  aquelas  areas  en  que  deban  adoptarse  medidas  precautorias  

especiais, con obxecto de garantir a integridade física e a axeitada protección das persoas e  

dos bens.”   

 

Á vista do exposto, o Valedor do Pobo, no exercicio da función atribuída no artigo 32.2 da 

lei autonómica 6/1984, formula á administración cinexética a seguinte 

RECOMENDACIÓN:  

 

“Debe  desenvolverse  pola  vía  normativa  que  estime  procedente,  o  criterio 

interpretativo  principal  para  considerar  unha  vía  pública  como  zona  de seguridade a 

efectos cinexéticos. 

 

Asemade, semella oportuno impulsar o procedemento de declaración dun terreo como non 

cinexético para os efectos establecidos no artigo 37 da lei 13/2013, de caza de Galicia.”  

 

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

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

 

O Parlamento galego insta á Xunta de Galicia a que leve a cabo á maior brevidade, a 

recomendación do Valedor do Pobo adoptando as modificacións lexislativas e normativas 

precisas. 

 

Santiago de Compostela, 22 de xuño de 2015. 

 

Asdo.: Antón Sánchez García 

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

 

 

 

Asinado dixitalmente por: 
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Á Mesa do Parlamento 

 

O Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, por iniciativa das 

súas deputadas Mª Soledad Soneira Tajes e Beatriz Sestayo Doce e 

do seu deputado Vicente Docasar Docasar, a través do seu portavoz, 

ao abeiro do disposto no artigo 160 do Regulamento da Cámara 

presenta ante esa Mesa a seguinte Proposición non de lei en  

Comisión 1.ª, Institucional, de Administración Xeral, Xustiza e 

Interior.  

 

 

Exposición de motivos 

 

 

Segundo o Instituto Nacional de Estadística (INE) 431.912 galegos e 

galegas estaban inscritos no Censo de Españois Residentes Ausentes 

(CERA) a 1 de xaneiro do presente ano. A todos eles débeselle engadir 

un número importante que figuran nos rexistros consulares de España, 

en todo o mundo, como residentes temporais no estranxeiro. E hai, 

tamén, un número indeterminado de persoas que emigraron nos tempos 

recentes que non figuran en ningún dos rexistros consulares por 

distintos motivos. Tamén hai que sumar a todo este importante 

colectivo de compatriotas aos mariñeiros de altura e gran altura, e da 

mariña mercante. 
 
Todos eles teñen algo en común: a nosa lexislación electoral failles 

imposible exercer un dereito democrático fundamental, como é o 

dereito a elixir aos seus representantes políticos en cada unha das 

institucións do noso país. 
 
Dende o Parlamento de Galicia, promovidas por tódolos grupos e en 

tódalas lexislaturas, téñense debatido e aprobado iniciativas que 

instaban ao Goberno do Estado a promover as modificacións legais que 

fosen precisas para garantir que toda a cidadanía galega, vivan onde 

vivan, traballen onde traballen, poidan expresar mediante un voto a súa 

vontade política. 
 

115923



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 

 
 

 

A mais recente de todas foi a Proposición de Modificación da  Lei 

Orgánica 5/1985, de 19 de xullo, do Réxime Electoral Xeral, para 

posibilitar a homoxeneización do procedemento de voto das persoas 

residentes no exterior co resto da cidadanía. Esta proposición de lei foi 

aprobada por unanimidade do Parlamento e defendida no Congreso dos 

Deputados en marzo de 2014, sendo admitida á trámite sen que, ata o 

día de hoxe, se houbera iniciado a súa tramitación polas Cortes Xerais. 
 
Polo camiño téñense producido varias convocatorias electorais que 

confirmaron as peores previsións que dende Galicia fixéramos case 

tódolos grupos políticos: as trabas administrativas para poder exercer o 

dereito ao voto por parte dos galegos e das galegas que residen no 

exterior convértese en imposible. Sirva como exemplo que a porcentaxe 

de voto exterior pasou de supoñer índices superiores ao 30 % , a estar 

por debaixo do 5 % coas reformas que introduciron obstáculos 

administrativos de carácter insuperable na maioría dos casos. 
 
O Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, diante desta 

situación de discriminación e de marxinación política dunha parte 

significativa da cidadanía galega, presenta a seguinte Proposición non 

de lei: 
 
O Parlamento insta á Xunta de Galicia a dirixirse ao Goberno do Estado 

para que: 
 
1.- Promova  o debate da Proposición de Lei do Parlamento de Galicia, 

tomada en consideración polo Congreso dos Deputados en marzo de 

2014, a fin de modificar a Lei Orgánica de Réxime Electoral Xeral e 

rematar coa marxinación da cidadanía española residente no exterior 

dos procesos electorais nos que teñen recoñecido o dereito a voto. 
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2.- Mentres non se produza ese debate e a conseguinte modificación da 

LOREG, destine recursos humanos e materiais, e habilite mecanismos 

administrativos que faciliten e promovan a participación dos galegos e 

das galegas, e de tódolos españois, que residen no exterior en tódolos 

procesos electorais que se celebren en España. 

 
 Pazo do Parlamento, 22 de xuño de 2015 

 

  Asdo.: Mª Soledad Soneira Tajes 

    Beatriz Sestayo Doce 

    Vicente Docasar Docasar 

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

 

 
Asinado dixitalmente por: 

 
María Soledad Soneira Tajes na data 22/06/2015 17:17:34 

 
Beatriz Sestayo Doce na data 22/06/2015 17:17:40 

 
Ricardo Vicente Docasar Docasar na data 22/06/2015 17:17:48 

 
Jose Luis Méndez Romeu na data 22/06/2015 17:17:56 

 

115925



 

 

 GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR  

DE GALICIA 

Rúa do Hórreo, 63 

 15702 Santiago de Compostela 

 T. 981 551 510 

 F. 981 551 422  

 gp-pp@parlamentodegalicia.es 

 www.ppdegalicia.com 

 

 

Á Mesa do Parlamento 
  
O Grupo Parlamentario Popular de Galicia, a través do seu 
Portavoz, e por iniciativa do deputado José Manuel Balseiro Orol, 
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 Comisión. 

 

Exposición de motivos 

 
O artigo 43, apartado 3, do Tratado de Funcionamento da Unión 
Europea dispón que corresponde ao Consello Europeo, a proposta 
da Comisión, adoptar as medidas relativas á fixación e repartición 
das posibilidades de pesca. 
 
Para adoptalas, a normativa vixente establece que debe terse en 
consideración os ditames científicos, técnicos e económicos 
dispoñibles e sempre garantir un trato xusto entre os distintos 
sectores da pesca. 
 
A súa vez todo este proceso é resultado dun amplo período de 
consultas previas coas autoridades dos Estados membros e as 
autonómicas, a consulta coas partes interesadas, en particular, nas 
reunións dos consellos consultivos rexionais correspondentes.  
 
Non obstante, segue a ser un obxectivo preferente do sector 
pesqueiro galego e do propio Goberno autonómico seguir 
avanzando en cantas medidas se estimen acaídas para ampliar e 
darlle máis oportunidades á nosa flota e máis posibilidades de 
pesca aos nosos profesionais. 
 
De feito, a conselleira do Medio Rural e do Mar vén de defender, na 
última xuntanza do Consello Consultivo de Pesca celebrado no mes 
de xuño, entre o Ministerio de Agricultura e as comunidades 
autónomas un novo aumento das posibilidades pesqueiras para a 
nosa flota en 2016. 
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En apoio destas petición e polo exposto con anterioridade, o Grupo 
Parlamentario Popular presenta a seguinte proposición non de lei 
en Comisión:  
   
“O Parlamento de Galicia, manifesta o seu apoio ás iniciativas 
dirixidas a acadar un aumento das posibilidades pesqueiras para a 
nosa flota en 2016, en coherencia coa mellora da situación dos 
recursos e, neste sentido, insta á Xunta de Galicia a seguir 
defendendo este obxectivo diante da autoridades correspondentes”. 
 
 
  

Santiago de Compostela, 22 de xuño de 2015 
 
 
 
Asinado dixitalmente por: 

 
Pedro Puy Fraga na data 22/06/2015 17:54:58 

 
José Manuel Balseiro Orol na data 22/06/2015 17:55:13 
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    Á MESA DO PARLAMENTO GALEGO 

 

 
 

O grupo parlamentario da Alternativa Galega da Esquerda, ao través das deputadas 

Yolanda Díaz Pérez e Eva Solla Fernández, ao abeiro do disposto no artigo 160 do 

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

na Comisión V, relativa as listas de espera que se padecen nas unidades de reprodución 

asistida do SERGAS. 

 

Exposición de motivos 

 

Nun país cunha situación demográfica regresiva e cun goberno que fala de promover a 

a natalidade, incluso malgastando diñeiro público en campañas publicitarias, 

atopámonos coa incoherencia de coñecer a saturación que se padece nas unidades de 

reprodución asistida do SERGAS, cunhas listas de espera ateigadas ate o inaceptable a 

causa tanto da insuficiencia dos recursos dedicados canto dos intereses espurios 

favorables á converter un dereito na sanidade pública nun negocio na privada. 

Malia que a sanidade pública  contempla  os tratamentos de reprodución asistida como 

un dereito, hoxendía no SERGAS  as listas de espera para poder acceder a un destes 

tratamentos acadan un carácter disuasorio, con retrasos dunha magnitude inaceptable. 

As unidades de reprodución asistida deben dar axeitada cobertura ás 

aproximadamente  50.000 parellas galegas que sofren algunha problemática relativa a 

esterilidade. Non falamos pois dunha problemática menor. Falamos dunha situación 

que afecta a moitas persoas e o fai de xeito intenso, en algo da relevancia de ter unha 

crianza.  

A pesares da opacidade informativa da Xunta, presta sempre a ocultar o real da súa 

xestión, publicouse nestes días informacións acerca dos retrasos inaceptables para 

acceder a estes tratamentos.  A lista de espera no CHUVI vigués alcanza os 22 meses 

para a fecundación in vitro (FIV), e iso con 80 parellas agardando que se abra a axenda 

do 2017 para apuntarse. Ou no  hospital Materno da Coruña  onde as mulleres que 
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solicitan cita na unidade de reprodución humana tardan un ano de media para verse co 

especialista nunha primeira reunión. 

Atrancos e esperas que se alían co límite marcado na sanidade pública para acceder a 

estes tratamentos: 40 anos para a fecundación in vitro ou 38 para a inseminación 

artificial de doante. 

Apreciase un claro consenso relativo á falla de medios suficientes para atender á 

demanda nos servizos públicos: vala o exemplo da unidade reprodutiva en Vigo, 

concebida  para realizar 150 ciclos de FIV cando vén realizando na actualidade 385. 

Demanda que en parte ao non se satisfacer en condicións na pública é obxecto de 

negocio no sector privado. 

A outra das consideracións críticas pasa polo solapamento de intereses dado que hai 

profesionais que compaxinan o seu quefacer na pública e na privada, o que supón que 

se misturen dereitos e negocios co conseguinte prexuízo para as parellas que se 

achegan o sistema sanitario público e non reciben en tempo a asistencia que precisan. 

Cómpre salientar que un tratamento de reprodución asistida excede as posibilidades 

económicas de moitas parellas que non poden desembolsar os varios milleiros de 

euros que aparellan estas terapias. 

Este grupo parlamentar xa analisou de xeito crítico a pésima asignación de recursos 

públicos que supón pagar campañas publicitarias para animar a natalidade cando logo 

se favorece a existencia de traballadores e traballadoras con contratos que non 

permiten escapar das poutas da pobreza, cando faltan escolas infantís e outros 

equipamentos públicos para que tarefas de reprodución social non resten derivadas de 

xeito subsidiario nas mulleres. 

O grupo parlamentar da AGE formula a seguinte proposición non de lei para o seu 

debate na Comisión:  

- O Parlamento Galego insta á Xunta a facer públicos  os datos completos das 

listas de espera nas unidades de reprodución asistida do SERGAS. 

- O Parlamento Galego insta á Xunta a desenvolver as medidas necesarias para 

superar as demoras inaceptables nas listas de espera nas unidades de 

reprodución asistida, en particular o incremento do persoal e os recursos 

económicos. 

- O Parlamento Galego insta á Xunta a dispor con carácter de urxencia os medios 

necesarios para axilizar as probas que se solicitan desde estas unidades para 

determinar a causa da infertilidade e que, unha vez iniciado o proceso, o dilatan 

no tempo de xeito insostible. 
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- O Parlamento Galego insta á Xunta  a revisar as condicións nas que se pode 

exercer a compatibilidade para que os profesionais desas unidades escollan 

traballar na pública con dedicación exclusiva ou quedarse na privada. 

- O Parlamento Galego insta á Xunta  a abrir  un proceso de revisión das idades 

máximas para poder acceder na sanidade pública a estes  tratamentos. 

 

 

En Compostela, a 23 de xuño do 2015. 

 

Asdo. Yolanda Díaz  Pérez 

Asdo. Eva Solla Fernández 

 

 

 

Asinado dixitalmente por: 

 

Yolanda Díaz Pérez na data 23/06/2015 14:54:33 

 

Eva Solla Fernández na data 23/06/2015 14:54:38 
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Á MESA DO PARLAMENTO DE GALICIA. 

 

O G.P. Mixto, a iniciativa da súa Deputada e voceira, Consuelo Martínez 

García, ao abeiro do establecido no Regulamento desta Cámara, presenta a 

seguinte Proposición Non de Lei para o seu debate en Comisión. 

 

Malia a propaganda dos Goberno do Estado e da Xunta sobre o apoio ao 

emprendemento, a realidade é que quen pretenda recorrer ese camiño ten que 

enfrontarse ao réxime fiscal e da Seguridade Social que sofren os autónomos 

no Estado Español. 

As persoas autónomas do Estado Español teñen denunciado a través das súas 

asociacións que a fiscalidade e as cotizacións á SS son as máis caras de 

Europa, o que está a frear o emprendemento e mesmo a provocar a ruína dun 

grande número de traballadores cuxa actividade sería viábel en calquera outro 

país da UE. 

Fronte aos aproximadamente 300 € (aproximadamente o 30% da base de 

cotización) que ten que pagar unha persoa autónoma no Estado Español só por 

SS, en países con prestacións análogas como na Franza ou Reino Unido, 

pagan moito menos. 

Na Franza, por SS e pago ao fisco pagan unha cota que se calcula en función 

da actividade que desenvolva a empresa e sobre a facturación, entre un 12 e 

un 21,3%. 

No Reino Unido, os autónomos pagan para a facenda pública e máis para a SS 

uns 13 euros ao ano se os seus ingresos están por baixo de 6.000 euros ao 

ano aproximadamente. Se o empresario estima que vai superar esa cifra, pode 

pagar una cota, digamos que “compensatoria”, que ascende a uns 58 euros. E 
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para o caso de pasarse e non ter pagado dita cota compensatoria, terá que 

pagar un 8% dos ingresos dese ano. 

Como en tantos outros eidos, a realidade pouco ten a ver coa propaganda dos 

gobernos do PP que seguen a tentar manter o engano de que apoian á 

economía produtiva por todos os medios.  

Como especialmente nas PNLs propaganda ás que nos teñen afeitos no 

Parlamento Galego, exemplo escandaloso a que presentaron para o Pleno do 

22 de xuño de 2015, tratando de alimentar a mentira de que están a apoiar 

persoas autónomas, emprendedoras e pemes (PNL 36898 (09/PNP-002699). 

A sorpresa debérona levar ao verse descubertos pola emenda desta deputada 

reclamando que de xeito inmediato, con cargo aos Orzamentos Xerais do 

Estado,  se equipare o réxime fiscal e da SS das persoas autónomas ao 

existente na Franza ou Reino Unido, rematando coa actual situación que as 

pon á cabeza da Unión Europea en esforzo fiscal e custes de SS. A reacción do 

PP ao verse descubertos foi a retirada da PNL da orde do día do Pleno para 

non quedaren en evidencia. 

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

debate en Comisión: 

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

 Poñer fin aos recortes que afogan a economía produtiva de Galiza e 

presentar ao Parlamento no prazo de 15 días, para a súa eventual 

aprobación, dunha batería de instrumentos financeiros para apoiar os 

investimentos e o funcionamento operativo dos autónomos, dos 

emprendedores e das pemes. 

 A instar ao Goberno do Estado a que de xeito inmediato, con cargo aos 

Orzamentos Xerais do Estado, equipare o réxime fiscal e da SS dos 
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autónomos ao existente en Franza ou Reino Unido, rematando coa 

actual situación que os sitúa á cabeza da Unión Europea en esforzo 

fiscal e custes de SS.” 

 

Pazo do Parlamento a 23 de xuño de 2015 

Asdo.: Consuelo Martínez García 
Voceira do G.P. Mixto do Parlamento de Galicia. 

 

 

 

Asinado dixitalmente por: 

 

María Consuelo Martínez García na data 23/06/2015 18:08:29 
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Á Mesa do Parlamento 

 

 

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

deputados, José Ramón Val Alonso e José Manuel Gallego Lomba, e da súa 

deputada, Noela Blanco Rodriguez, 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. 

 

 

A finais do pasado mes de maio tivo lugar en Madrid unha reunión entre os 

membros da asociación Long Hope en representación do mariñeiros que 

traballaron en barcos noruegueses  até a década dos noventa e a Secretaria de 

Estado para a Unión Europea a que  asistiron ademais un nutrido grupo de 

representantes da avogacía do Estado. 

 

 

O encontro xirou en torno á posibilidade de que o Goberno do Estado español 

demandase a Noruega diante do Tribunal Europeo de dereitos humanos, por ter 

vulnerado a propio Convenio Europeo de Dereitos Humanos. 

 

 

A demanda non é nova, desde hai varios anos Long Hope ven reclamando apoio 

por parte das institucións  para acadar o seu obxectivo xa que a pesares de que as 

relacións laborais dos mariñeiros españois  están perfectamente acreditadas, o 

non recoñecemento deses anos traballados por parte do país nórdico está a ter 

unhas repercusións moi negativas para os mariñeiros, principalmente para o 

cálculo das pensións. 

 

 

A propia Unión Europea ten recoñecido que existe un problema de desamparo 

legal para este colectivo, que o que solicita desde hai tempo é a devolución das 

taxas e impostos indebidamente cobradas polo país noruegués. 

 

 

O Goberno noruegués basea a súa argumentación para non facelo en que os 

españois non tiñan a condición de residentes no país, a pesares de que cumprían a 

normativa e pagaban taxas e impostos como calquera outro cidadán, e a pesar 

tamén de que a condición de residencia era algo que non se esixía aos nacionais 

noruegueses embarcados nos mesmos barcos que os mariñeiros españois. 
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A propia avogacía do Estado recoñeceu que existe materia máis que suficiente 

para demandar a Noruega, pero a resposta, lonxe de ser a esperada polos preto de 

10.000 afectados, foi que tiñan que ser eles e de xeito individual os que 

formulasen tal demanda. 

 

 

 

O Parlamento de Galicia ten aprobado varias iniciativas dirixidas a instar o 

Goberno do Estado a presentar a dita demanda diante do Tribunal Europeo dos 

Dereitos Humanos, a última o 27 de maio co resultado de 73 votos a favor, sen 

votos en contra nin abstencións. 

 

 

 

Diante da negativa manifestada polo Goberno do Estado, e por todo o 

anteriormente descrito o Grupo Parlamentario Socialista  presenta a seguinte 

proposición non de lei: 

 

 

 

O Parlamento de Galicia insta o Goberno galego a que se dirixa o Goberno do 

Estado para que presente unha demanda diante do Tribunal Europeo de Dereitos 

Humanos contra o Estado noruegués por incumprir o Convenio Europeo de 

Dereitos Humanos en canto á vulneración da prohibición de discriminación por 

razón de nacionalidade. 

 

 

 

Pazo do Parlamento, 22 de xuño de 2015 

 
 

 

 

Asinado dixitalmente por: 
 

José Ramón Val Alonso na data 23/06/2015 19:23:14 
 

José Manuel Gallego Lomba na data 23/06/2015 19:23:31 
 

Noela Blanco Rodriguez na data 23/06/2015 19:23:43 
 

Jose Luis Méndez Romeu na data 23/06/2015 19:23:52 
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Á Mesa do Parlamento 

 

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

deputados, Emilio Vázquez Blanco, María Concepción Burgo López, 

Vicente Docasar Docasar e Abel Losada Álvarez, 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 

4ª. 

 

 

Hai máis de 20 anos que se vén falando da construción dunha nova Ponte 

das Achas sobre o río Deva no concello da Cañiza, para mellora do tráfico 

rodado e preservar a actual ponte. Neste momento estanse a realizar as 

obras da “Ponte río Deva Enlace-Rotonda EP5002-EP5102” despois de que 

foron adxudicadas pola Deputación Provincial de Pontevedra a comezos 

deste ano, case un ano despois de aprobar este proxecto. 

 

 

As obras do proxecto Ponte das Achas implican a construción dunha nova 

ponte sobre o río Deva, os viarios de acceso a ela, e unha rotonda para 

conectar a estrada A Cañiza -Mourentán e a estrada Achas - Franqueira. 

 

 

Os veciños e veciñas das Achas xa manifestaron a súa desconformidade 

con este proxecto ao pouco de coñecerse, xa que implica o derribo dun 

muro de mampostería e dun alpendre existentes. Ademais a rotonda a 

construír farase demasiado preto das casas, non se desvía o tráfico rodado 

de diante do cemiterio e o lugar do Gabián queda prexudicado co trazado 

proxectado ao desviarse a estrada do seu viario de acceso. 

 

 

Os veciños das Achas xa reuniron máis de 700 sinaturas solicitando un 

trazado alternativo no que se contemplasen as solucións aos problemas 

antes expostos. Esta petición foi desouvída polo alcalde da Cañiza e polo 

presidente da Deputación de Pontevedra, argumentando que non se podía 

modificar o proxecto debido á existencia duns restos arqueolóxicos: unhas 

mámoas, que había que conservar. Aínda que das ditas mámoas non teñen 

constancia nin os veciños do lugar, nin Patrimonio;  e argumentando tamén 
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un suposto apoio maioritario dos veciños que recibía o proxecto, o alto 

número de persoas que solicitaron a súa modificación rebate tal argumento. 

 

 

Apoiando os argumentos dos veciños en contra deste proxecto atópanse 

varios artigos, que supostamente incumpre, da Lei 8/1995 de Patrimonio 

Cultural de Galicia e da  Ordenanza reguladora de protección do 

patrimonio histórico artístico etnográfico do Plan xeral de ordenación 

municipal da Cañiza. O proxecto incumpre as distancias das áreas de 

protección de varios elementos patrimoniais: Realízanse a menos de 50 

metros dun hórreo, a menos de 100 metros do cemiterio e a menos de 100 

metros da ponte romana das Achas, e non se solicitaron os informes, en 

especial en materia de protección do patrimonio cultural, esixidos pola 

normativa sectorial de aplicación. 

 

 

Os socialistas recoñecemos a necesidade deste proxecto dunha nova ponte 

para Achas, pero lamentamos que se leve a cabo desoíndo a quen vai ter 

que vivir ao seu carón e circular a diario por ela,  e poñendo en perigo o 

patrimonio municipal e galego ao ir en contra da Ordenanza municipal e da 

Lei de patrimonio de Galicia. 

 

 

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

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

 

 

O Parlamento de Galicia insta o Goberno galego para que  paralice as obras 

da “ponte sobre o río Deva enlace-rotonda EP5002-EP5102” no concello 

da Cañiza ata que, como mínimo, se resolvan as denuncias interpostas ante 

Patrimonio en contra do proxecto, e esixa das administracións implicadas 

as modificacións do proxecto, para axustalo ás necesidades e peticións dos 

veciños e veciñas e á normativa vixente. 

 

 

Pazo do Parlamento, 23 de xuño de 2015 
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Asinado dixitalmente por: 

 
Emilio Vázquez Blanco na data 25/06/2015 16:51:22 

 
María Concepción Burgo López na data 25/06/2015 16:51:32 

 
Ricardo Vicente Docasar Docasar na data 25/06/2015 16:51:40 

 
Abel Fermín Losada Álvarez na data 25/06/2015 16:51:52 

 
Jose Luis Méndez Romeu na data 25/06/2015 16:52:03 
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Á Mesa do Parlamento 

 

O Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, por iniciativa dos 

seus deputados Pablo García García, Raúl Fernández Fernández e José 

Ramón Val Alonso, 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 7.ª, Agricultura, 

Alimentación, Gandaría e Montes. 
 

Exposición de motivos 

 

O sector vitivinícola galego repartido e amparado baixo as cinco 

denominacións de orixe (Ribeiro, Valdeorras, Monterrei, Ribeira Sacra e 

Rías Baixas), representa no conxunto do sector agrario un peso moi 

importante tanto en termos económicos, como de emprego. 

Este sector, a pesares de datos positivos a nivel de exportacións e de 

comercialización, segue a ter dificultades estruturais que fan que os 

viticultores teñan dificultades para comercializar e cobrar as uvas a prezo 

xusto, e con suficientes garantías. 

A pasividade unha vez máis do Goberno galego, amparándose nunha “falsa 

e hipócrita neutralidade”, fai que o eslavón máis débil da cadea sexa o que 

sufra as consecuencias, por ser o máis débil e por ter un produto 

perecedoiro que caduca nunha semana. 

Polo exposto anteriormente, o Grupo Parlamentario dos Socialistas de 

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

Comisión: 

 O Parlamento galego insta a Xunta de Galicia a: 

a) Convocar, de xeito urxente, un marco de negociación a nivel galego 

co fin de poñer en marcha todos os mecanismos para que a compra – 

venda de uva nas diferentes denominacións de orixe, se faga baixo a 

figura de contratos homologados, establecendo un prezo referenciado 

para uva e que garanta o cobro nun prazo razoable. 

b) Promover que os órganos de goberno dos consellos reguladores 

adopten as medidas necesarias co fin de axustar o rendemento 

permitido por hectáreas á produción real. 
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c) Impulsar mecanismos para protexer o modelo de viticultura galego 

baseado na existencia de viticultores profesionais, e que este sexa 

primado nas convocatorias de axudas por parte da Xunta de Galicia, 

concretamente nas de promoción do sector en mercados de países 

terceiros e nas axudas para os investimentos en transformación e 

comercialización de produtos agrarios. 

Pazo do Parlamento, 23 de xuño de 2015 

 

Asdo.: Pablo García García 

   Raúl Fernández Fernández 

   José Ramón Val Alonso 

Deputados do G.P. dos Socialistas de Galicia 

 

Asdo.: José Luis Méndez Romeu 

Portavoz do G.P. dos Socialistas de Galicia 

  

 

 
Asinado dixitalmente por: 

 
Pablo García García na data 25/06/2015 16:11:04 

 
Raúl Fernández Fernández na data 25/06/2015 16:11:11 

 
José Ramón Val Alonso na data 25/06/2015 16:11:20 

 
Jose Luis Méndez Romeu na data 25/06/2015 16:11:30 
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Á Mesa do Parlamento 

 

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, ao abeiro do 

disposto nos artigos 98 e 144 do Regulamento da Cámara, solicita a esa 

Mesa se proceda á maior brevidade posible á tramitación da 

comparecencia urxente en Pleno, do Excmo. Sr. presidente da 

Xunta de Galicia  para dar conta da axenda, obxectivos, logros e 

acompañantes da súa viaxe a  Londres. 

 

 

 Pazo do Parlamento,  22 de xuño de 2015 

 

 

 
Asinado dixitalmente por: 

 
Jose Luis Méndez Romeu na data 22/06/2015 17:23:47 

 
Carmen Gallego Calvar na data 22/06/2015 17:23:54 

 
Juan Carlos González Santín na data 22/06/2015 17:24:02 

 
Pablo García García na data 22/06/2015 17:24:09 

 
María Soledad Soneira Tajes na data 22/06/2015 17:25:43 

 
María Concepción Burgo López na data 22/06/2015 17:25:51 

 
Maria Remedios Quintas Alvarez na data 22/06/2015 17:25:55 

 
Raúl Fernández Fernández na data 22/06/2015 17:26:00 

 
Abel Fermín Losada Álvarez na data 22/06/2015 17:26:10 

 
José Antonio Sánchez Bugallo na data 22/06/2015 17:26:16 

 
Ricardo Vicente Docasar Docasar na data 22/06/2015 17:26:34 

 
Beatriz Sestayo Doce na data 22/06/2015 17:26:41 

 
José Manuel Gallego Lomba na data 22/06/2015 17:26:49 
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María del Carmen Acuña do Campo na data 22/06/2015 17:26:55 

 
Emilio Vázquez Blanco na data 22/06/2015 17:27:01 

 
Patricia Vilán Lorenzo na data 22/06/2015 17:27:04 

 
José Ramón Val Alonso na data 22/06/2015 17:27:17 

 
Noela Blanco Rodriguez na data 22/06/2015 17:27:28 
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Á Mesa do Parlamento 

 

A central Leite Río deixou de recoller a unha vintena de explotacións 

lácteas nos pasados días alegando que incumpren coa calidade mínima 

esixida, preto de 30 explotacións de A Mariña tamén se atopan en situación 

de que nos vindeiros días poden deixar de recoller a súa produción por 

parte de Leitegal. 

 

A Consellería do Medio Rural e do Mar mantivo no día 29 de xuño unha 

reunión coas principais industrias que recollen en Galicia, a través dos 

medios de comunicación e das manifestacións trasladadas pola propia 

conselleira parece ser que en dita xuntanza: 

 

 Existe un compromiso de garantir a recollida de todo o leite 

producido. 

 No caso de Leite Río tal como manifestou o seu propio representante 

“non existe un problema nin de prezo nin de que sobre oferta”. 

 Os representantes das industrias solicitaron unha xuntanza a nivel 

nacional co Ministerio de Agricultura. 

 A propia conselleira ante a convocatoria de mobilizacións por parte 

das organizacións agrarias manifestou que: “como se resolven as 

cousas é sentándose nunha mesa facendo unha análise da situación 

e buscando solucións entre todos”. 

 

Por todo iso, os deputados e as deputadas abaixo asinantes, pertencentes ao 

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, ao abeiro do disposto 

nos artigos 98 e 144 do Regulamento da Cámara, solicitan a esa Mesa se 

proceda á tramitación de comparecencia urxente en Pleno da Sra. 

conselleira de Medio Rural e do Mar, para dar conta dos contidos de dita 

xuntanza, así como da estratexia a desenvolver con respecto o sector lácteo 

nos vindeiros meses. 

 

 Pazo do Parlamento, 30 de xuño de 2015 
 

 

 

Asinado dixitalmente por: 
 

Jose Luis Méndez Romeu na data 30/06/2015 14:02:15 
 

Carmen Gallego Calvar na data 30/06/2015 14:02:27 
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Juan Carlos González Santín na data 30/06/2015 14:02:54 
 

Pablo García García na data 30/06/2015 14:03:18 
 

María Soledad Soneira Tajes na data 30/06/2015 14:03:27 
 

María Concepción Burgo López na data 30/06/2015 14:03:37 
 

Maria Remedios Quintas Alvarez na data 30/06/2015 14:03:40 
 

Abel Fermín Losada Álvarez na data 30/06/2015 14:03:46 
 

Raúl Fernández Fernández na data 30/06/2015 14:03:53 
 

José Antonio Sánchez Bugallo na data 30/06/2015 14:04:02 
 

Ricardo Vicente Docasar Docasar na data 30/06/2015 14:04:07 
 

Beatriz Sestayo Doce na data 30/06/2015 14:04:13 
 

José Manuel Gallego Lomba na data 30/06/2015 14:04:19 
 

María del Carmen Acuña do Campo na data 30/06/2015 14:04:28 
 

Emilio Vázquez Blanco na data 30/06/2015 14:04:31 
 

José Ramón Val Alonso na data 30/06/2015 14:04:35 
 

Patricia Vilán Lorenzo na data 30/06/2015 14:04:40 
 

Noela Blanco Rodriguez na data 30/06/2015 14:04:47 
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Á Mesa do Parlamento 

 

 

Os deputados e as deputadas abaixo asinantes, pertencentes ao Grupo 

Parlamentario dos Socialistas de Galicia, ao abeiro do disposto nos 

artigos 98 e 144 do Regulamento da Cámara, solicitan a esa Mesa se 

proceda á tramitación de comparecencia urxente en Pleno do Sr. 

presidente da Xunta de Galicia, para dar conta da estratexia de loita 

contra a desigualdade. 

 

 

 

 Pazo do Parlamento, 30 de xuño de 2015 

 

 
 

 

 

Asinado dixitalmente por: 
 

Jose Luis Méndez Romeu na data 30/06/2015 17:22:41 
 

Carmen Gallego Calvar na data 30/06/2015 17:22:50 
 

Juan Carlos González Santín na data 30/06/2015 17:22:56 
 

Pablo García García na data 30/06/2015 17:23:04 
 

María Soledad Soneira Tajes na data 30/06/2015 17:23:09 
 

María Concepción Burgo López na data 30/06/2015 17:23:15 
 

Maria Remedios Quintas Alvarez na data 30/06/2015 17:23:19 
 

Abel Fermín Losada Álvarez na data 30/06/2015 17:23:25 
 

Raúl Fernández Fernández na data 30/06/2015 17:23:31 
 

José Antonio Sánchez Bugallo na data 30/06/2015 17:23:37 
 

Ricardo Vicente Docasar Docasar na data 30/06/2015 17:23:43 
 

Beatriz Sestayo Doce na data 30/06/2015 17:24:01 
 

José Manuel Gallego Lomba na data 30/06/2015 17:24:07 
 

María del Carmen Acuña do Campo na data 30/06/2015 17:24:12 
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Emilio Vázquez Blanco na data 30/06/2015 17:24:16 
 

José Ramón Val Alonso na data 30/06/2015 17:24:19 
 

Patricia Vilán Lorenzo na data 30/06/2015 17:24:23 
 

Noela Blanco Rodriguez na data 30/06/2015 17:24:27 
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Á Mesa do Parlamento 

 

 

Os deputados e as deputadas abaixo asinantes, pertencentes ao Grupo 

Parlamentario dos Socialistas de Galicia, ao abeiro do disposto nos 

artigos 98 e 144 do Regulamento da Cámara, solicitan a esa Mesa se 

proceda á tramitación de comparecencia urxente en Pleno da Sra. 

conselleira de Traballo e Benestar, para dar conta da estratexia de loita 

contra a desigualdade. 

 

 

 

 Pazo do Parlamento, 30 de xuño de 2015 
 

 

 

Asinado dixitalmente por: 
 

Jose Luis Méndez Romeu na data 30/06/2015 17:24:58 
 

Carmen Gallego Calvar na data 30/06/2015 17:25:05 
 

Juan Carlos González Santín na data 30/06/2015 17:25:10 
 

Pablo García García na data 30/06/2015 17:25:19 
 

María Soledad Soneira Tajes na data 30/06/2015 17:25:25 
 

María Concepción Burgo López na data 30/06/2015 17:25:31 
 

Maria Remedios Quintas Alvarez na data 30/06/2015 17:25:33 
 

Abel Fermín Losada Álvarez na data 30/06/2015 17:25:39 
 

Raúl Fernández Fernández na data 30/06/2015 17:25:45 
 

José Antonio Sánchez Bugallo na data 30/06/2015 17:25:51 
 

Ricardo Vicente Docasar Docasar na data 30/06/2015 17:25:57 
 

Beatriz Sestayo Doce na data 30/06/2015 17:26:02 
 

José Manuel Gallego Lomba na data 30/06/2015 17:26:08 
 

María del Carmen Acuña do Campo na data 30/06/2015 17:26:15 
 

Emilio Vázquez Blanco na data 30/06/2015 17:26:17 
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José Ramón Val Alonso na data 30/06/2015 17:26:20 
 

Patricia Vilán Lorenzo na data 30/06/2015 17:26:27 
 

Noela Blanco Rodriguez na data 30/06/2015 17:26:31 
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Á Mesa do Parlamento 

 

O Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, a través do seu 

portavoz e ao abeiro do disposto nos artigos 98 e 144 do Regulamento 

da Cámara, solicitan  a esa Mesa se proceda á tramitación, á maior 

brevidade posible, da comparecencia urxente en Pleno do Excmo. Sr. 

presidente da Xunta de Galicia, para dar conta do desmantelamento 

dos servizos públicos no medio rural. 

 

 Pazo do Parlamento, 30 de xuño de 2015 
 

 

 

Asinado dixitalmente por: 
 

Jose Luis Méndez Romeu na data 30/06/2015 17:29:06 
 

Carmen Gallego Calvar na data 30/06/2015 17:29:13 
 

Juan Carlos González Santín na data 30/06/2015 17:29:24 
 

Pablo García García na data 30/06/2015 17:29:40 
 

María Soledad Soneira Tajes na data 30/06/2015 17:29:45 
 

María Concepción Burgo López na data 30/06/2015 17:29:52 
 

Maria Remedios Quintas Alvarez na data 30/06/2015 17:29:54 
 

Raúl Fernández Fernández na data 30/06/2015 17:30:02 
 

Abel Fermín Losada Álvarez na data 30/06/2015 17:30:11 
 

José Antonio Sánchez Bugallo na data 30/06/2015 17:30:16 
 

Ricardo Vicente Docasar Docasar na data 30/06/2015 17:30:23 
 

Beatriz Sestayo Doce na data 30/06/2015 17:30:31 
 

José Manuel Gallego Lomba na data 30/06/2015 17:30:38 
 

María del Carmen Acuña do Campo na data 30/06/2015 17:30:42 
 

Emilio Vázquez Blanco na data 30/06/2015 17:30:47 
 

Patricia Vilán Lorenzo na data 30/06/2015 17:30:50 
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José Ramón Val Alonso na data 30/06/2015 17:30:58 
 

Noela Blanco Rodriguez na data 30/06/2015 17:31:03 
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 Á Mesa do Parlamento 

 

O Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, a través do seu 

portavoz e ao abeiro do disposto nos artigos 98 e 144 do Regulamento 

da Cámara, solicitan  a esa Mesa se proceda á tramitación, á maior 

brevidade posible, da comparecencia urxente en Pleno do Excmo. Sr. 

presidente da Xunta de Galicia, para dar conta da estratexia a 

desenvolver con respecto ao sector lácteo nos vindeiros meses. 

 

 Pazo do Parlamento, 30 de xuño de 2015 

 

  
 

 

 

Asinado dixitalmente por: 
 

Jose Luis Méndez Romeu na data 30/06/2015 17:22:24 
 

Carmen Gallego Calvar na data 30/06/2015 17:22:32 
 

Juan Carlos González Santín na data 30/06/2015 17:22:39 
 

Pablo García García na data 30/06/2015 17:22:47 
 

María Soledad Soneira Tajes na data 30/06/2015 17:22:53 
 

María Concepción Burgo López na data 30/06/2015 17:23:01 
 

Maria Remedios Quintas Alvarez na data 30/06/2015 17:23:12 
 

Abel Fermín Losada Álvarez na data 30/06/2015 17:23:20 
 

Raúl Fernández Fernández na data 30/06/2015 17:23:24 
 

José Antonio Sánchez Bugallo na data 30/06/2015 17:23:30 
 

Ricardo Vicente Docasar Docasar na data 30/06/2015 17:23:38 
 

Beatriz Sestayo Doce na data 30/06/2015 17:23:44 
 

José Manuel Gallego Lomba na data 30/06/2015 17:23:51 
 

María del Carmen Acuña do Campo na data 30/06/2015 17:23:57 
 

Emilio Vázquez Blanco na data 30/06/2015 17:24:00 
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Patricia Vilán Lorenzo na data 30/06/2015 17:24:04 
 

José Ramón Val Alonso na data 30/06/2015 17:24:14 
 

Noela Blanco Rodriguez na data 30/06/2015 17:24:21 
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Á Mesa do Parlamento 

 

O Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, a través do seu 

portavoz e ao abeiro do disposto nos artigos 98 e 144 do Regulamento 

da Cámara, solicitan  a esa Mesa se proceda á tramitación, á maior 

brevidade posible, da comparecencia urxente en Pleno do Excmo. Sr. 

presidente da Xunta de Galicia, para dar conta dos medios dedicados 

á prevención e extinción de incendios forestais. 

 

 Pazo do Parlamento, 30 de xuño de 2015 
 

 

 

Asinado dixitalmente por: 
 

Jose Luis Méndez Romeu na data 30/06/2015 17:25:28 
 

Carmen Gallego Calvar na data 30/06/2015 17:25:36 
 

Pablo García García na data 30/06/2015 17:25:43 
 

Juan Carlos González Santín na data 30/06/2015 17:25:52 
 

María Soledad Soneira Tajes na data 30/06/2015 17:26:00 
 

María Concepción Burgo López na data 30/06/2015 17:26:06 
 

Maria Remedios Quintas Alvarez na data 30/06/2015 17:26:08 
 

Raúl Fernández Fernández na data 30/06/2015 17:26:13 
 

Abel Fermín Losada Álvarez na data 30/06/2015 17:26:20 
 

José Antonio Sánchez Bugallo na data 30/06/2015 17:26:25 
 

Ricardo Vicente Docasar Docasar na data 30/06/2015 17:26:32 
 

Beatriz Sestayo Doce na data 30/06/2015 17:26:37 
 

José Manuel Gallego Lomba na data 30/06/2015 17:26:46 
 

María del Carmen Acuña do Campo na data 30/06/2015 17:26:51 
 

Emilio Vázquez Blanco na data 30/06/2015 17:26:53 
 

Patricia Vilán Lorenzo na data 30/06/2015 17:26:58 
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José Ramón Val Alonso na data 30/06/2015 17:27:02 
 

Noela Blanco Rodriguez na data 30/06/2015 17:27:07 
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Á Mesa do Parlamento 

 

O Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, a través do seu 

portavoz e ao abeiro do disposto nos artigos 98 e 144 do Regulamento 

da Cámara, solicitan  a esa Mesa se proceda á tramitación, á maior 

brevidade posible, da comparecencia urxente en Pleno da Excma. 

Sra. conselleira de de Medio Rural e do Mar para dar conta dos 

medios dedicados á prevención e extinción de incendios forestais. 

 

 Pazo do Parlamento, 30 de xuño de 2015 
 

 

 

Asinado dixitalmente por: 
 

Jose Luis Méndez Romeu na data 30/06/2015 17:34:06 
 

Carmen Gallego Calvar na data 30/06/2015 17:34:18 
 

Juan Carlos González Santín na data 30/06/2015 17:34:25 
 

Pablo García García na data 30/06/2015 17:34:31 
 

María Soledad Soneira Tajes na data 30/06/2015 17:34:37 
 

María Concepción Burgo López na data 30/06/2015 17:34:44 
 

Maria Remedios Quintas Alvarez na data 30/06/2015 17:34:46 
 

Raúl Fernández Fernández na data 30/06/2015 17:34:51 
 

Abel Fermín Losada Álvarez na data 30/06/2015 17:34:56 
 

José Antonio Sánchez Bugallo na data 30/06/2015 17:35:03 
 

Ricardo Vicente Docasar Docasar na data 30/06/2015 17:35:09 
 

Beatriz Sestayo Doce na data 30/06/2015 17:35:14 
 

José Manuel Gallego Lomba na data 30/06/2015 17:35:20 
 

María del Carmen Acuña do Campo na data 30/06/2015 17:35:25 
 

Emilio Vázquez Blanco na data 30/06/2015 17:35:28 
 

Patricia Vilán Lorenzo na data 30/06/2015 17:35:30 
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José Ramón Val Alonso na data 30/06/2015 17:35:34 
 

Noela Blanco Rodriguez na data 30/06/2015 17:35:38 
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Á Mesa do Parlamento 

 

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, ao abeiro do 

disposto nos artigos 98 e 144 do Regulamento da Cámara, solicita a esa 

Mesa se proceda á maior brevidade posible á tramitación da 

comparecencia urxente en Comisión 1.ª, Institucional, de 

Administración Xeral, Xustiza e Interior, do do Excmo. Sr. 

vicepresidente e conselleiro de Presidencia, Administración Pública 

e Xustiza, para dar conta da axenda, obxectivos, logros e acompañantes 

da súa viaxe a  Londres. 

 

 

 Pazo do Parlamento,  22 de xuño de 2015 

 

 

  Asdo.: Mª Soledad Soneira Tajes 

    Beatriz Sestayo Doce 

    Vicente Docasar Docasar 

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

 

 

 
Asinado dixitalmente por: 

 
María Soledad Soneira Tajes na data 22/06/2015 17:22:34 

 
Beatriz Sestayo Doce na data 22/06/2015 17:22:46 

 
Ricardo Vicente Docasar Docasar na data 22/06/2015 17:22:51 
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Á Mesa do Parlamento 

 

A central Leite Río deixou de recoller a unha vintena de explotacións lácteas 

nos pasados días alegando que incumpren coa calidade mínima esixida, preto 

de 30 explotacións de A Mariña tamén se atopan en situación de que nos 

vindeiros días poden deixar de recoller a súa produción por parte de Leitegal. 

 

A Consellería do Medio Rural e do Mar mantivo no día 29 de xuño unha 

reunión coas principais industrias que recollen en Galicia, a través dos medios 

de comunicación e das manifestacións trasladadas pola propia conselleira 

parece ser que en dita xuntanza: 

 

 Existe un compromiso de garantir a recollida de todo o leite producido. 

 No caso de Leite Río tal como manifestou o seu propio representante 

“non existe un problema nin de prezo nin de que sobre oferta”. 

 Os representantes das industrias solicitaron unha xuntanza a nivel 

nacional co Ministerio de Agricultura. 

 A propia conselleira ante a convocatoria de mobilizacións por parte das 

organizacións agrarias manifestou que: “como se resolven as cousas é 

sentándose nunha mesa facendo unha análise da situación e buscando 

solucións entre todos”. 

 

Por todo iso, Pablo García García, Raúl Fernández Fernández e José 

Ramón Val Alonso, deputados pertencentes ao Grupo Parlamentario dos 

Socialistas de Galicia, e membros da Comisión 7.ª, ao abeiro do disposto nos 

artigos 98 e 144 do Regulamento da Cámara, solicitan se proceda á 

tramitación da comparecencia urxente en Comisión da Sra. conselleira do 

Medio Rural e do Mar, para dar conta dos contidos de dita xuntanza, así 

como da estratexia a desenvolver con respecto o sector lácteo nos vindeiros 

meses. 

 

 Pazo do Parlamento, 30 de xuño de 2015 

 

 Asdo.: Pablo García García 

   Raúl Fernández Fernández 

   José Ramón Val Alonso 

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

 
Pablo García García na data 30/06/2015 14:00:43 

 
Raúl Fernández Fernández na data 30/06/2015 14:00:53 

 
José Ramón Val Alonso na data 30/06/2015 14:01:03 
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Á Mesa do Parlamento 

 

 

O Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, ao abeiro do disposto 

nos artigos 98 e 144 do Regulamento da Cámara, solicita a esa Mesa se 

proceda á maior brevidade posible á tramitación de comparecencia 

urxente en Comisión 5ª., da. Sra. conselleira de Traballo e Benestar 

para dar conta da estratexia de loita contra a desigualdade. 

 

 

 Pazo do Parlamento, 30 de xuño de 2015 

 

 Asdo.: Carmen Gallego Calvar 

    Carmen Acuña do Campo 

    María Quintas Alvarez 

 Deputadas do G.P. dos Socialistas de Galicia 

 
 

 

 

Asinado dixitalmente por: 
 

Carmen Gallego Calvar na data 30/06/2015 17:35:06 
 

María del Carmen Acuña do Campo na data 30/06/2015 17:35:13 
 

Maria Remedios Quintas Alvarez na data 30/06/2015 17:35:17 
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Á Mesa do Parlamento 

 

O Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, ao abeiro do disposto 

nos artigos 98 e 147 do Regulamento da Cámara, presenta ante esa Mesa a 

seguinte interpelación con trámite de urxencia. 

 

Xustificación da urxencia 

 

A urxencia vén dada polo incremento das persoas en pobreza e 

exclusión social en Galicia e o mal funcionamento da Risga. 

 

O presidente Feijoo despois do resultado electoral do Partido Popular nas 

eleccións municipais do 24 de maio, está tratando de construír un discurso 

político no que aparenta un cambio de rumbo nas políticas sociais, 

semellando que escoitou o forte rexeitamento que a estratexia de 

austeridade provocou na cidadanía. 

 

Así, leva anunciada unha estratexia de loita contra a desigualdade, eliminar 

copagos nas menciñas a determinadas rendas e outorgar un cheque para 

material escolar amais de outros cambios cosméticos no sistema de axudas 

para libros escolares ou de loita contra os desafiuzamentos. 

 

Ningunha das súas accións é para recoñecer o fracaso das súas políticas, ás 

que nos levaron a esta desigualdade crecente, máis ao contrario, as “novas 

medidas” non son outra cousa que a continuidade dunha estratexia política 

na que se cambian os dereitos das persoas por asistencialismo, caridade e 

medidas graciables e puntuais, cun marcado carácter de busca de réditos 

electorais. 

 

Si de verdade o Partido Popular quixera emendar as súas políticas 

restituiría os dereitos cercenados ao longo destes anos, eliminando os 

copagos farmacéuticos, instaurando de novo a gratuidade dos libros de 

texto e tería actuado conxuntamente cos concellos e coa Xustiza e as 

entidades financeiras para evitar os desafiuzamentos. 

 

Os feitos demostran que é outra calculada operación cosmética e 

electoralista, e que pretende afianzar as políticas neocon. 
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Dos máis de 8.000 desafiuzamentos que se produciron en Galicia dende o 

ano 2013 a Xunta de Galicia só foi quen de atender 80. Das en teoría 500 

vivendas que o Goberno galego puxo a disposición das persoas 

desafiuzadas só se ocuparon ata a data 43, o que evidencia o fracaso dunhas 

políticas que están feitas ou dende o descoñecemento absoluto da realidade 

ou dende a intencionalidade. 

 

Tendo en conta que a tendencia en materia de desafiuzamentos vai cara a 

que cada vez son máis os producidos por impago de aluguer  (xa 2/3 do 

total) que os de impago de hipoteca, cumpriría poñer en marcha unha 

política de aluguer social acordada cos concellos hoxe inexistente. 

 

O sistema de gratuidade universal de libros de texto que o Partido Popular 

eliminou cando chegou no 2009 ao Goberno de Galicia, substituído por 

unha eufemisticamente chamada “gratuidade solidaria” supón un 30 % 

máis de custo cada ano para as arcas públicas e atende a un 40 % menos do 

alumnado. E un clamor de toda a comunidade educativa a reclamación para 

volver ao sistema anterior pero o presidente Feijoo en vez de atender esta 

demanda dálle unha nova volta de rosca a súa fracasada política, iso si, 

aderezada cun “cheque” como el mesmo o nomeou para material escolar, 

que previsiblemente, será distribuído en setembro coincidindo con novo 

curso escolar e preto das eleccións xerais. 

 

En canto á loita contra a desigualdade basta con ollar o incremento das 

persoas en pobreza e exclusión social en Galicia, o mal funcionamento da 

Risga (renda de inclusión social de Galicia) que a pesares de haber 

incrementado o orzamento estes anos (proba evidente de que se 

incrementou a pobreza diga o que diga a oficialidade), apenas cubre o 30 % 

das persoas que non teñen ningún ingreso na Comunidade Autónoma. 

 

Ante esta situación, o Grupo Parlamentario Socialista interpela ao Goberno 

galego nos seguintes termos: 

 

1. Considera o Goberno galego que coas medidas que di estar poñendo 

en marcha se vai reducir a desigualdade na nosa Comunidade 

Autónoma? 

2. Con que novo orzamento se conta para levalas a cabo? 
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Pazo do Parlamento, 26 de xuño de 2015 

 

 
Asinado dixitalmente por: 

 
Jose Luis Méndez Romeu na data 26/06/2015 12:15:39 

 
Carmen Gallego Calvar na data 26/06/2015 12:15:50 

 
Juan Carlos González Santín na data 26/06/2015 12:15:59 

 
Pablo García García na data 26/06/2015 12:16:07 

 
María Soledad Soneira Tajes na data 26/06/2015 12:16:14 

 
María Concepción Burgo López na data 26/06/2015 12:16:25 

 
Maria Remedios Quintas Alvarez na data 26/06/2015 12:16:28 

 
Abel Fermín Losada Álvarez na data 26/06/2015 12:16:34 

 
Raúl Fernández Fernández na data 26/06/2015 12:16:41 

 
José Antonio Sánchez Bugallo na data 26/06/2015 12:17:13 

 
Ricardo Vicente Docasar Docasar na data 26/06/2015 12:17:21 

 
Beatriz Sestayo Doce na data 26/06/2015 12:17:34 

 
José Manuel Gallego Lomba na data 26/06/2015 12:17:40 

 
María del Carmen Acuña do Campo na data 26/06/2015 12:17:46 

 
Emilio Vázquez Blanco na data 26/06/2015 12:17:50 

 
José Ramón Val Alonso na data 26/06/2015 12:17:53 

 
Patricia Vilán Lorenzo na data 26/06/2015 12:18:01 

 
Noela Blanco Rodriguez na data 26/06/2015 12:18:06 
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Á Mesa do Parlamento 

 

 

Os deputados e as deputadas que asinan pertencentes ao Grupo Parlamentario dos 

Socialistas de Galicia, ao abeiro do disposto nos artigos 147 e 98  do Regulamento da 

Cámara, presentan ante esa mesa, para a súa tramitación urxente,  a seguinte 

interpelación. 

 

 

Nas últimas semanas vimos observando como diferentes medios de comunicación 

publican as supostas intencións  do Goberno de recuperar as condicións laborais e 

profesionais do persoal funcionario, e en concreto do colectivo docente. 

 

 

Os deputados e as deputadas do Grupo Parlamentario Socialista queremos pensar que 

estamos diante dunhas “informacións sólidas” e que non dependen  da etapa electoral 

que se aproxima... 

 

 

Sendo iso así, consideramos efectivamente  que ten chegado o momento de que o 

profesorado deste país empece a recuperar progresivamente  os “dereitos perdidos” por 

decisións tomadas nos últimos anos ao amparo da crise económica, e que ten levado ao 

colectivo docente a un profundo desánimo. 

 

 

Nestes anos de crise económica perdéronse miles de prazas de persoal docente no 

conxunto do país, diminuíron considerablemente os  gastos de funcionamento dos 

centros, non se repuxeron os equipamentos didácticos (e en concreto o material 

informático) .      

 

 

O profesorado leva perdido nos últimos anos un 30 % aproximadamente do seu poder 

adquisitivo, levándoos  a niveis de renda de vinte anos atrás. 

 

 

Estivemos vendo tamén como moitos profesores e profesoras vocacionais decidiron  

abandonar e xubilarse anticipadamente por medo ao seu futuro. 

 

 

Dáse  tamén a circunstancia de que as cousas non foron moito mellor no que respecta ás 

condicións materiais das nosas escolas e institutos. Tamén aquí  as cousas teñen 

evolucionado de maneira moi negativa: material didáctico que non se repuxo, 

instalacións dos centros que non se arranxaron por falta de medios para obras de RAM 

ou obras novas que non foi posible acometer por falta de recursos para novas 

construcións. 
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Tampouco foi un tema menor que o Goberno de España (coa “complicidade  activista” 

do Goberno galego impuxera unha nova lei educativa (LOMCE) profundamente 

rexeitada por unha ampla maioría  da comunidade educativa, que leva anos demandando 

(con pouco éxito, por certo) un marco normativo estable para poder desenvolver o seu 

traballo. 

 

 

Entende o este grupo parlamentario que neste contexto que vimos de relatar, o papel do 

profesorado é absolutamente  clave para a boa marcha de calquera sistema educativo, e 

por iso os deputados e a deputada que asinan  interpelan ao Goberno galego  nos 

seguintes termos:  

 

 

1ª) Ten previsto o Goberno de Galicia iniciar a reposición  das condicións laborais e 

profesionais “perdidas” polo colectivo docente  de ensino non universitario durante os 

último anos?  

 

 

2ª)  Ten previsto o Goberno de Galicia repoñer  os cadros de persoal docentes  dos 

centros educativos públicos de ensino non universitario que foron recortadas nos 

últimos anos? 

 

 

3ª)  Ten previsto o Goberno  galego abordar en serio a mellora das instalacións dos 

centros educativos públicos de ensino non universitario que foron quedando obsoletas 

pola falta dun mantemento axeitado nos últimos anos? 

 

 

4ª)  Ten previsto o Goberno de Galicia abordar con rigor a reposición dos equipamentos 

didácticos dos centros educativos públicos de ensino non universitario (e 

fundamentalmente a reposición de material informático)? 

 

 

5ª) Ten previsto o Goberno galego eliminar a fenda dixital existente nos centros 

educativos públicos  de ensino non universitario, e evitar  que mentres uns centros están 

comodamente instalados no século XXI hai moitos que aínda se atopan no século XX?  

 

 

6ª) Ten previsto o Goberno galego evitar que ningún neno ou nena de ensino obrigatorio 

vaia  a clase sen libros de texto e material escolar? 
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7ª)  E finalmente, ten previsto o Goberno galego fornecer cos recursos necesarios aos 

centro educativos que implantaron a FP Básica no curso 2014- 2015 e non recibiron 

para  iso nin un só euro?  

 

 

Pazo do Parlamento, 26 de xuño de 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Asinado dixitalmente por: 

 
Jose Luis Méndez Romeu na data 26/06/2015 12:33:04 

 
Carmen Gallego Calvar na data 26/06/2015 12:33:23 

 
Juan Carlos González Santín na data 26/06/2015 12:33:37 

 
Pablo García García na data 26/06/2015 12:33:51 

 
María Soledad Soneira Tajes na data 26/06/2015 12:34:06 

 
María Concepción Burgo López na data 26/06/2015 12:34:24 

 
Maria Remedios Quintas Alvarez na data 26/06/2015 12:34:28 

 
Abel Fermín Losada Álvarez na data 26/06/2015 12:34:39 

 
Raúl Fernández Fernández na data 26/06/2015 12:34:50 

 
José Antonio Sánchez Bugallo na data 26/06/2015 12:35:00 

 
Ricardo Vicente Docasar Docasar na data 26/06/2015 12:35:10 

 
Beatriz Sestayo Doce na data 26/06/2015 12:35:24 

 
José Manuel Gallego Lomba na data 26/06/2015 12:35:33 

 
María del Carmen Acuña do Campo na data 26/06/2015 12:35:42 

 
Emilio Vázquez Blanco na data 26/06/2015 12:35:48 
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José Ramón Val Alonso na data 26/06/2015 12:35:53 

 
Patricia Vilán Lorenzo na data 26/06/2015 12:36:00 

 
Noela Blanco Rodriguez na data 26/06/2015 12:36:10 
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Á Mesa do Parlamento 

 

O Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, ao abeiro do disposto 

nos artigos 98 e 147 do Regulamento da Cámara, presenta ante esa Mesa a 

seguinte interpelación con trámite de urxencia. 

 

Xustificación da urxencia 

 

A urxencia vén dada para que a loita contra o maltrato infantil forme 

parte das prioridades políticas de calquera Administración pública. 

 

A loita contra o maltrato infantil debe formar parte das prioridades políticas 

de calquera Administración pública. O ámbito destas obrigadas políticas é 

o público e a especialización e profesionalización das persoas ocupadas 

delas é imprescindible. 

 

Como no desenvolvemento destas políticas se abranguen distintas 

administracións e distintos eidos das mesmas a coordinación faise necesaria 

e a primacía do interese do menor hai que deixala a salvo dende o primeiro 

momento. 

 

Lamentablemente aínda persisten moitas eivas nas administracións públicas 

que derivan nunha excesiva institucionalización dos nenos e nenas 

maltratados e en graves dificultades para a súa inserción social. 

 

A falta de equipos especializados, de políticas preventivas, de recursos 

humanos e materiais para afrontar estas situacións repercute negativamente 

sobre os menores a protexer. 

 

E precisa máis sensibilidade por parte dos poderes públicos e un traballo 

máis coordinado entre Xunta de Galicia, Fiscalía, Xudicatura e concellos 

para evitar casos que a cotío son denunciados sobre pais maltratadores que 

conviven con menores maltratados. 
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O Grupo Parlamentario Socialista consciente desta realidade e das 

complexidades das políticas precisas para abordala, interpela ao Goberno 

galego nos seguintes termos: 

 

1. Existe na Xunta de Galicia algún protocolo de atención aos menores 

maltratados e a prevención desta violencia? 

2. O Goberno galego ten algún convenio de colaboración ou outra 

fórmula de coordinación coa Fiscalía e coa Xustiza para evitar 

entregar a pais maltratadores aos seus fillos? 

3. Comunica a Xustiza ao Goberno galego todos os casos de violencia 

machista ou violencia familiar nos que hai menores? 

4. Con que equipos especializados, unidades, centros, etc., conta o 

Goberno galego para a prevención do maltrato infantil e para a 

protección dos menores maltratados? 

5. Que recursos económicos se dedican a esta política por parte da 

Xunta de Galicia? 

6. Cal é a relación entre o Goberno galego e os concellos neste eido? 

 

 

Pazo do Parlamento, 26 de xuño de 2015 

 
 

 

 

Asinado dixitalmente por: 
 

Jose Luis Méndez Romeu na data 26/06/2015 13:33:08 
 

Carmen Gallego Calvar na data 26/06/2015 13:33:16 
 

Juan Carlos González Santín na data 26/06/2015 13:33:22 
 

Pablo García García na data 26/06/2015 13:33:29 
 

María Soledad Soneira Tajes na data 26/06/2015 13:33:35 
 

María Concepción Burgo López na data 26/06/2015 13:33:42 
 

Maria Remedios Quintas Alvarez na data 26/06/2015 13:33:47 
 

Abel Fermín Losada Álvarez na data 26/06/2015 13:33:54 
 

Raúl Fernández Fernández na data 26/06/2015 13:34:01 
 

José Antonio Sánchez Bugallo na data 26/06/2015 13:34:09 
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Ricardo Vicente Docasar Docasar na data 26/06/2015 13:34:15 
 

Beatriz Sestayo Doce na data 26/06/2015 13:34:21 
 

José Manuel Gallego Lomba na data 26/06/2015 13:34:28 
 

María del Carmen Acuña do Campo na data 26/06/2015 13:34:34 
 

Emilio Vázquez Blanco na data 26/06/2015 13:34:37 
 

José Ramón Val Alonso na data 26/06/2015 13:34:41 
 

Patricia Vilán Lorenzo na data 26/06/2015 13:34:46 
 

Noela Blanco Rodriguez na data 26/06/2015 13:34:50 
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Á MESA DO PARLAMENTO DE GALICIA 

Juan Manuel Fajardo Recouso, deputado pertencente ao Grupo 

Parlamentar da Alternativa Galega de Esquerda, ao abeiro do disposto no 

artigo 147 do Regulamento da Cámara, presenta a seguinte Interpelación. 

O Partido Popular que sustenta o executivo galego ten actuado de estilete nas 

políticas de desvaldimento de competencias do país, para cedelas ao estilo 

colonial á metrópole, neste caso á UE e, polo tanto, a Alemaña. Son moitos os 

casos onde por omisión, ou por acción activa do goberno galego se permite 

que a lexislación europea ocupe espazos asignados ao noso país; un exemplo 

a permisividade sobre as competencias, que de exclusividade Galicia ten en 

augas interiores, e que o executivo delega de forma temeraria na Unión 

Europea ou no estado. 

Máis preocupante é cando a iniciativa xorde do propio PP de Galicia, como no 

caso da emenda que provocou a eliminación da obriga do orixe no etiquetado 

dos produtos elaborados, decisión política do PP que suporá un auténtico crime 

económico e de emprego no país.  

A ocultación coa que se fan estas prácticas, incluso camuflando as decisións 

en órganos e materias que impiden coñecer o obxectivo final, é un exemplo do 

turbio fin que se persegue por parte do executivo galego. Nos últimos meses 

veñen de participar como poñentes e expertos no ámbito do comité das 

rexións,  na elaboración de ditames, informes e celebración de “mitins” que 

perseguen trasladar as competencias sobre acuicultura á UE, sobre todo ante a 

covardía de expresarlle ao sector do mar de Galicia o obxectivo final, que 

incluso esta redactado no borrador de lei de pesca que ocultan nos caixóns da 

Xunta, a privatización do noso mar e as nosas Rías.   

Por todo isto, Alternativa Galega de Esquerda (EU-ANOVA), formula a 

seguinte Interpelación :  
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Cal é obxectivo que persegue a participación directa, e incluso impulso, dos 

informes e proxectos de ditame sobre o futuro da acuicultura, realizados no 

comité das Rexións dentro da comisión de Recursos Naturais?  

 

Santiago de Compostela, 19 de xuño de 2015. 

 

Asdo.: Juan M. Fajardo Recouso 

Deputado do G.P. da AGE. 

 

 

 

Asinado dixitalmente por: 

 

Juan Manuel Fajardo Recouso na data 19/06/2015 11:46:01 
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    Á MESA DO PARLAMENTO GALEGO 

 

 
 

A deputada Yolanda Díaz Pérez,  integrante do grupo parlamentario da Alternativa 

Galega da Esquerda, ao abeiro do disposto no artigo 147 do Regulamento da Cámara, 

presentan a seguinte interpelación, relativa ao proceso de conversión efectiva do 

Consello Galego da Competencia no Instituto Galego do Consumo e da Competencia. 

A aprobación da lei 14/2013, do 26 de decembro, chamada de racionalización do sector 

público autonómico recolleu no seu título IV, unha pretendida reordenación e 

supresión de diversas entidades públicas instrumentais. Dentro destas atópase o caso 

do Instituto Galego do Consumo e da Competencia, que reunirá as competencias e os 

medios materiais  e persoal tanto do Consello Galego da Competencia canto do 

Instituto Galego de Consumo. 

Contrarreforma economicista que serviu apenas para abaratar o custo destes servizos e 

para reducir o persoal público ao seu servizo, porque a integración efectiva aínda non 

se materializou como vimos de debater na comparecencia da dirección do Consello 

Galego da Competencia no Parlamento Galego. 

O previsto nos artigos 38- 39 da lei 14/2013 segue sen realizarse. De semellante 

situación só se desprenden eivas para a cidadanía, en canto portadora de dereitos e 

unha mingua para as actuacións da Xunta que proclaman algo que non é quen de 

realizar. 

En atención ao sinalado, o grupo parlamentario da AGE formula a seguinte 

interpelación: 

- A que razóns obedece o evidente retraso na aprobación do decreto  previsto no 

artigo 39 para crear o Instituto Galego do Consumo e da Competencia? Vai 

depurar algunha responsabilidade a Xunta por ese retraso?  

- Como valora a Xunta os prexuízos para a nosa cidadanía derivados do retraso na 

constitución do referido Instituto? 
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- Canto tempo máis vaise retrasar a previsión contemplada na lei respecto da 

aprobación e publicación da norma que desenvolva a autorización para crear o 

Instituto e os seus estatutos? 

- Que configuración adoptará a prevista Comisión Galega da Competencia? 

- No proceso de elaboración do decreto de creación do Instituto con que 

entidades, asociacións ou colectivos consultou ou consultará a consellaría para 

achegar unha proposta de acordo e non unha mera imposición? 

 

 

En Compostela, a 22 de xuño do 2015. 

 

Asdo. Yolanda Diaz Pérez 

 

 

 

Asinado dixitalmente por: 

 

Yolanda Díaz Pérez na data 22/06/2015 16:48:15 
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Á Mesa do Parlamento 

 

 

José Ramón Val Alonso, José Manuel Gallego Lomba, e Noela Blanco 

Rodriguez, deputados e deputada pertencentes ao Grupo Parlamentario dos 

Socialistas de Galicia  ao abeiro do disposto no artigo 149 do Regulamento da 

Cámara, presentan ante esa mesa a seguinte interpelación. 

 

 

A finais do pasado mes de maio tivo lugar en Madrid unha reunión entre os 

membros da asociación Long Hope en representación do mariñeiros que 

traballaron en barcos noruegueses  até a década dos noventa e a Secretaria de 

Estado para a Unión Europea a que  asistiron ademais un nutrido grupo de 

representantes da avogacía do Estado. 

 

 

O encontro xirou en torno á posibilidade de que o Goberno do Estado español 

demandase a Noruega diante do Tribunal Europeo de dereitos humanos, por ter 

vulnerado a propio Convenio Europeo de Dereitos Humanos. 

 

 

A demanda non é nova, desde hai varios anos Long Hope ven reclamando apoio 

por parte das institucións  para acadar o seu obxectivo xa que a pesares de que as 

relacións laborais dos mariñeiros españois  están perfectamente acreditadas, o 

non recoñecemento deses anos traballados por parte do país nórdico está a ter 

unhas repercusións moi negativas para os mariñeiros, principalmente para o 

cálculo das pensións. 

 

 

A propia Unión Europea ten recoñecido que existe un problema de desamparo 

legal para este colectivo, que o que solicita desde hai tempo é a devolución das 

taxas e impostos indebidamente cobradas polo país noruegués. 

 

 

O Goberno noruegués basea a súa argumentación para non facelo en que os 

españois non tiñan a condición de residentes no país, a pesares de que cumprían a 

normativa e pagaban taxas e impostos como calquera outro cidadán, e a pesar 

tamén de que a condición de residencia era algo que non se esixía aos nacionais 

noruegueses embarcados nos mesmos barcos que os mariñeiros españois. 
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A propia avogacía do Estado recoñeceu que existe materia máis que suficiente 

para demandar a Noruega, pero a resposta, lonxe de ser a esperada polos preto de 

10.000 afectados, foi que tiñan que ser eles e de xeito individual os que 

formulasen tal demanda. 

 

 

 

O Parlamento de Galicia ten aprobado varias iniciativas dirixidas a instar o 

Goberno do Estado a presentar a dita demanda diante do Tribunal Europeo dos 

Dereitos Humanos, a última o 27 de maio co resultado de 73 votos a favor, sen 

votos en contra nin abstencións. 

 

 

 

Diante da negativa manifestada polo Goberno do Estado, e por todo o 

anteriormente descrito os deputados e a deputada que asinan  interpelan o 

Goberno galego nos seguintes termos: 

 

 

1ª) Que xestións ten feito o Goberno galego para dar cumprimento ao acordo 

parlamentario acadado o pasado 27 de maio de 2015, en relación coa formulación 

dun recurso para defender aos mariñeiros galegos embarcados en barcos 

noruegueses até a década dos noventa? 

 

 

2ª) Está de acordo o Goberno galego coa  resposta dada pola Secretaría de Estado 

para a Unión Europea na reunión celebrada en Madrid onde se negou a 

posibilidade de presentar tal recurso? 

 

 

 

Pazo do Parlamento, 22 de xuño de 2015 

 
 

 

 

Asinado dixitalmente por: 
 

José Ramón Val Alonso na data 23/06/2015 19:02:04 
 

José Manuel Gallego Lomba na data 23/06/2015 19:02:24 
 

Noela Blanco Rodriguez na data 23/06/2015 19:02:35 
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Á Mesa do Parlamento 

 

Patricia Vilán Lorenzo, Raúl Fernández Fernández e José Antonio 

Sánchez Bugallo, deputada e deputados pertencentes ao Grupo 

Parlamentario dos Socialistas de Galicia, ao abeiro do disposto no artigo 

147 do Regulamento da Cámara, presentan ante esa Mesa a seguinte 

interpelación. 

 

Hai pouco tempo, a Consellería de Facenda da Xunta de Galicia facía un 

diagnóstico da situación socieconómica e territorial da nosa Comunidade 

Autónoma, co fin de elaborar o Plan estratéxico de Galicia 2015-2020. 

 

En relación á calidade das augas, di o seguinte: 

 

1. Que Galicia contaba (en decembro de 2012) con estacións 

depuradoras no 83,33 % das aglomeracións urbanas maiores de 

2.000 habitantes e no 97,44 % das maiores de 15.000, polo que aínda 

non se alcanzou o obxectivo de conformidade (lembremos que a UE 

estableceu o obxectivo do 100 % para todos os núcleos con máis de 

2.000 habitantes equivalentes a 31 de decembro de 2005). 

2. E que, segundo datos de 2007, a porcentaxe de auga tratada con 

respecto ao total de auga residual recollida é lixeiramente inferior ao 

do conxunto nacional (85,26 % en Galicia, fronte ao 87,8 % do 

conxunto nacional). 

 

Por todo o exposto, a deputada e os deputados que asinan interpelan ao 

Goberno galego nos seguintes termos: 

 

1. Con estes datos afastados dos obxectivos comunitarios, cal é a 

opinión do Goberno da Xunta de Galicia da situación socieconómica 

e territorial da nosa Comunidade Autónoma, en materia de calidade 

das augas, para o prazo 2015-2020? 

 

2. Cantas estacións depuradoras hai funcionando, a día de hoxe, nas 

aglomeracións urbanas maiores de 2.000 habitantes equivalentes e 

nas de máis de 15.000? 
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3. Cal é, a día de hoxe, a porcentaxe de auga tratada con respecto ao 

total de auga residual recollida? 

 

Pazo do Parlamento, 22 de xuño de 2015 

 

Asdo.: Patricia Vilán Lorenzo 

   Raúl Fernández Fernández 

   José Antonio Sánchez Bugallo 

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

 

 

Asinado dixitalmente por: 
 

Patricia Vilán Lorenzo na data 23/06/2015 19:01:48 
 

Raúl Fernández Fernández na data 23/06/2015 19:01:56 
 

José Antonio Sánchez Bugallo na data 23/06/2015 19:02:03 
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Á Mesa do Parlamento 

 

Patricia Vilán Lorenzo, Raúl Fernández Fernández e José Antonio 

Sánchez Bugallo, deputada e deputados pertencentes ao Grupo 

Parlamentario dos Socialistas de Galicia, ao abeiro do disposto no artigo 

147 do Regulamento da Cámara, presentan ante esa Mesa a seguinte 

interpelación. 

 

Hai pouco tempo, a Consellería de Facenda da Xunta de Galicia facía un 

diagnóstico da situación socieconómica e territorial da nosa Comunidade 

Autónoma, co fin de elaborar o Plan estratéxico de Galicia 2015-2020. 

 

A erosión do chan é un dos riscos naturais máis presentes en Galicia, cunha 

orografía e climatoloxía que favorecen moi especialmente os procesos de 

erosión hídrica. Esas ameazas intensifícanse coa presenza de actividades 

humanas e doutros riscos ambientais que teñen tamén, frecuentemente, a 

súa orixe no home. Así, o cultivo de terras marxinais, o seu abandono, o 

sobrepastoreo e os incendios forestais, entre outros. 

 

Na actualidade está a realizarse a actualización dos mapas de estados 

erosivos, correspondentes ao Inventario Nacional de Erosión de Chans. 

Con todo, aínda non hai datos dispoñibles sobre esta cuestión. Os valores 

dispoñibles de 2002 mostran que o 97,4 % da superficie total de Galicia é 

erosionable con perdas de chan de 14,1 toneladas/hectárea/ano. Do total 

erosionable, o 72 % correspondería a niveis de erosión nula, moi leve, leve 

e moderada - leve, e o 28 % a niveis de erosión moderada - grave, grave e 

moi grave. 

 

Por todo o exposto, a deputada e os deputados que asinan interpelan ao 

Goberno galego nos seguintes termos: 

 

1. Con estes datos, cal é a opinión do Goberno da Xunta de Galicia da 

situación socieconómica e territorial da nosa Comunidade 

Autónoma, en materia de erosión do chan, para o prazo 2015-2020? 

2. Cando se vai rematar a actualización dos mapas de estados erosivos, 

correspondentes ao Inventario Nacional de Erosión de Chans? 

3. Como é posible que os últimos valores dispoñibles sobre a superficie 

total erosionable con perdas de chan en Galicia sexan do ano 2002? 

4. Cando se vai proceder á súa actualización?  
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5. Canto se modificou o total erosionable, respecto de niveis de erosión 

nula, moi leve, leve, moderada-leve, moderada-grave, grave e moi 

grave? 

 

 

Pazo do Parlamento, 22 de xuño de 2015 

 

Asdo.: Patricia Vilán Lorenzo 

   Raúl Fernández Fernández 

   José Antonio Sánchez Bugallo 

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

 

 

Asinado dixitalmente por: 
 

Patricia Vilán Lorenzo na data 23/06/2015 19:02:21 
 

Raúl Fernández Fernández na data 23/06/2015 19:02:28 
 

José Antonio Sánchez Bugallo na data 23/06/2015 19:02:41 
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Á Mesa do Parlamento 

 

Patricia Vilán Lorenzo, Raúl Fernández Fernández e José Antonio Sánchez 
Bugallo, deputada e deputados pertencentes ao Grupo Parlamentario dos 

Socialistas de Galicia, ao abeiro do disposto no artigo 147 do Regulamento da 

Cámara, presentan ante esa Mesa a seguinte interpelación. 

 

Hai pouco tempo, a Consellería de Facenda da Xunta de Galicia facía un 

diagnóstico da situación socieconómica e territorial da nosa Comunidade 

Autónoma, co fin de elaborar o Plan estratéxico de Galicia 2015-2020. 

 

Galicia conta cunha flora e fauna relativamente rica en especies, entre as que se 

atopa unha diversa representación de taxóns endémicos da área occidental da 

península ibérica; isto é debido á súa posición xeográfica, á súa complexidade 

estrutural e por tratarse dunha zona de transición entre a rexión bioxeográfica 

eurosiberiana e a rexión mediterránea. 

 

Na actualidade, unha parte significativa destas especies atópase ameazada a 

causa da transformación do medio natural polas actividades humanas, entre as 

que destacan a incidencia da fragmentación e modificación dos ecosistemas, a 

introdución de especies exóticas invasoras, os cambios de uso do solo, a 

intensificación das prácticas agrícolas, a contaminación das augas e a 

sobreexplotación dos recursos naturais. 

 

Por todo o exposto, a deputada e os deputados que asinan interpelan ao Goberno 

galego nos seguintes termos: 

 

1. Con estes datos, cal é a opinión do goberno da Xunta de Galicia da 

situación socieconómica e territorial da nosa Comunidade Autónoma, en 

materia de flora e fauna, para o prazo 2015-2020? 

 

2. Que vai facer o Goberno para frear a ameaza para dunha parte 

significativa das especies de flora e fauna de Galicia? 

 

Pazo do Parlamento, 22 de xuño de 2015 

 

Asdo.: Patricia Vilán Lorenzo 

   Raúl Fernández Fernández 

   José Antonio Sánchez Bugallo 

Deputada e deputados do G.P. dos Socialistas de Galicia 
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Á Mesa do Parlamento 

 

Patricia Vilán Lorenzo, Raúl Fernández Fernández e José Antonio 

Sánchez Bugallo, deputada e deputados pertencentes ao Grupo 

Parlamentario dos Socialistas de Galicia, ao abeiro do disposto no artigo 

147 do Regulamento da Cámara, presentan ante esa Mesa a seguinte 

interpelación. 

 

Hai pouco tempo, a Consellería de Facenda da Xunta de Galicia facía un 

diagnóstico da situación socieconómica e territorial da nosa Comunidade 

Autónoma, co fin de elaborar o Plan estratéxico de Galicia 2015-2020. 

 

Neste documento, resulta paradóxico que sexa a propia Xunta de Galicia a 

que recoñece a existencia de 3 instalacións para o seu tratamento, Sogama, 

Nostián e Lousame; sobre todo polo que ten denostado os sistemas de 

Nostián e Lousame. 

 

Con todo, recoñece que na actualidade a instalación de Sogama está 

saturada, a planta de Nostián rexistra altos niveis de xeración de 

rexeitamentos e a de Lousame é de reducidas dimensións. Así pois, existe 

unha saturación das plantas de tratamento, o que supón o principal 

problema, impedindo que unha porcentaxe moi elevada dos residuos sexa 

tratada da forma “mais adecuada”. 

 

Isto fai que a cantidade de refugallos segue a estar por encima da 

capacidade de tratamento dos sistemas de xestión galegos, que en 2013 

procesaron o 82,5 % do total xerado, quedando un 17,5 % de lixos non 

tratados. 

 

Por todo o exposto, a deputada e os deputados que asinan interpelan ao 

Goberno galego nos seguintes termos: 

 

1. Con estes datos, cal é a opinión do Goberno da Xunta de Galicia da 

situación socieconómica e territorial da nosa Comunidade 

Autónoma, en materia de residuos, para o prazo 2015-2020? 

2. Que significa a expresión “que unha porcentaxe moi elevada dos 

residuos sexa tratada da forma mais adecuada”, tal e como recoñece 

o goberno no seu diagnóstico de cara a elaborar o Plan estratéxico de 

Galicia 2015-2020? 
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3. É certo que a cantidade de refugallos segue a estar por encima da 

capacidade de tratamento dos sistemas de xestión galegos? 

4. É certo que, en 2013, foi procesado o 82,5 % do total xerado, 

quedando un 17,5 % de lixos non tratados? 

5. Cales foron as porcentaxes de procesamento e de non tratamento en 

2014? 

6. Con estes datos, entende o Goberno que está a ser eficaz o Plan de 

xestión de residuos urbanos de Galicia (PXRUG) 2010-2020? 
 

 

Pazo do Parlamento, 22 de xuño de 2015 

 

Asdo.: Patricia Vilán Lorenzo 

   Raúl Fernández Fernández 

   José Antonio Sánchez Bugallo 

Deputada e deputados do G.P. dos Socialistas de Galicia 
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Patricia Vilán Lorenzo na data 23/06/2015 19:03:42 
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Á Mesa do Parlamento 

Pablo García García, Raúl Fernández Fernández e José Ramón Val 

Alonso, deputados pertencentes ao Grupo Parlamentario dos Socialistas 

de Galicia, ao abeiro do disposto no artigo 147 do Regulamento da 

Cámara, presentan ante esa Mesa a seguinte interpelación. 

O sector vitivinícola galego repartido e amparado baixo as cinco 

denominacións de orixe (Ribeiro, Valdeorras, Monterrei, Ribeira Sacra e 

Rías Baixas), representa no conxunto do sector agrario un peso moi 

importante tanto en termos económicos, como de emprego. 

Este sector, a pesares de datos positivos a nivel de exportacións e de 

comercialización, segue a ter dificultades estruturais que fan que os 

viticultores teñan dificultades para comercializar e cobrar as uvas a prezo 

xusto, e con suficientes garantías. 

A pasividade unha vez máis do Goberno galego, amparándose nunha “falsa 

e hipócrita neutralidade”, fai que o eslavón máis débil da cadea sexa o que 

sufra as consecuencias, por ser o máis débil e por ter un produto 

perecedoiro que caduca nunha semana. 

Polo exposto anteriormente, os deputados que asinan interpelan ao 

Goberno galego nos seguintes termos: 

1. En que denominación de orixe está previsto que se comercialicen as 

uvas baixo o amparo de contratos homologados? 

2. Que cantidade de uva e que número de viticultores se prevé que se 

comercialice baixo esta figura en cada denominación de orixe? A 

que prezo? 

3. Que papel xogou a Xunta de Galicia para que isto fose así? 

4. En que medida as axudas concedidas para a promoción están 

influíndo nos prezos pagados os viticultores? 

Pazo do Parlamento, 23 de xuño de 2015 

Asdo.: Pablo García García 

   Raúl Fernández Fernández 

   José Ramón Val Alonso 

Deputados do G.P. dos Socialistas de Galicia 
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Á Mesa do Parlamento 

Pablo García García, Raúl Fernández Fernández e José Ramón Val 

Alonso, deputados pertencentes ao Grupo Parlamentario dos Socialistas 

de Galicia, ao abeiro do disposto no artigo 147 do Regulamento da 

Cámara, presentan ante esa Mesa a seguinte interpelación. 

O sector lácteo galego está atravesando un dos momentos máis difíciles da 

súa historia recente, os prezos percibidos polas explotacións galegas 

sitúanse moito por debaixo das media europea e estatal. 

O novo escenario sen cotas, fai pensar que esta situación de baixo prezo 

pode ser un feito estrutural e que aínda que nos mercados internacionais 

haxa unha recuperación, esta pode chegar tarde para moitas explotacións 

galegas, e tamén porque dado que non existe a protección do sistema de 

cotas os países excedentarios poden absorber perfectamente un hipotético 

incremento da demanda. 

Esta situación que está a atravesar o sector lácteo era totalmente previsible 

e anunciada tanto polo propio sector, organizacións agrarias, grupos 

parlamentarios da oposición..... sen ser capaces de que o Goberno galego 

instrumentalizara ningún tipo de medida que evitara ou paliara as graves 

consecuencias que os nosos gandeiros e gandeiras están hoxe a padecer. 

Polo exposto anteriormente, os deputados que asinan interpelan ao 

Goberno galego nos seguintes termos: 

1. En que situación contractual se atopan as explotacións galegas? 

2. Cal é o prezo medio percibido polas explotacións galegas? Que 

diferenza existe nas medias con respecto ó resto do Estado? 

3. Cal é o incremento de produción que se está dando por parte das 

explotacións galegas? 

4. Que medidas está a tomar o Goberno galego? 

 

Pazo do Parlamento, 23 de xuño de 2015 

 

Asdo.: Pablo García García 

   Raúl Fernández Fernández 

   José Ramón Val Alonso 

Deputados do G.P. dos Socialistas de Galicia 
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Á Mesa do Parlamento 
 

 

Pablo García García, Raúl Fernández Fernández e José Ramón Val 

Alonso, deputados pertencentes ao Grupo Parlamentario dos Socialistas 

de Galicia, ao abeiro do disposto no artigo 147 do Regulamento da 

Cámara, presentan ante esa Mesa a seguinte interpelación. 

 

Este ano 2015 se puxo en marcha o novo modelo de axudas da PAC, un 

trámite que non estivo exento de dificultades para os e as solicitantes, 

debido a deficiencias na aplicación informática, a retrasos na posta en 

marcha da mesma, ademais das propias por tratarse de un novo modelo, 

con novos requisitos e características. 

 

Unha das novidades da aplicación das novas axudas da PAC é o “pago 

verde ou greening”, unha axuda orientada a promover a diversificación de 

cultivos e outras prácticas beneficiosas para o medio. Se un produtor 

dispón de do 75 % da súa superficie declarada a pradeira, estaría exento de 

cumprir coas esixencias que leva consigo esta medida. 

 

Entre outras obriga ós produtores con máis de 10 hectáreas de superficie a 

contar  con dous cultivos, sen que ningún deles supere o 75 % do total. Se a 

superficie declarada supera as 30 hectáreas serían 3 os cultivos. Ademais, 

un 5 % da superficie debe quedar a ermo ou con cultivos fixadores de 

nitróxeno. 

 

A convocatoria publicada pola Xunta de Galicia, interpretou que só se 

computarán os cultivos que estean polo menos dous meses durante o 

período de maio a setembro. Este época coincide coa do cultivo de millo 

para alimentación de gando vacún de leite. Isto impediría que as 

explotacións lácteas que teñen a maioría delas como base de alimentación a 

alternancia de millo con pradeira e pasto, seguiran estando suxeitas ós 

condicionantes xerais que se impoñen para o cobro do “greening”. 

 

Polo tanto estes requisitos obrigan a unha parte das explotacións lácteas a 

un cambio de manexo da superficie, a introdución de novos cultivos, ou a 

limitar a súa produción de millo para poder acceder a esta axuda. 
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Polo exposto anteriormente, os deputados que asinan interpelan ao 

Goberno galego nos seguintes termos: 

 

1. Que balance fai a Xunta de Galicia da tramitación destas axudas? 

2. Cal foi o número de solicitantes? 

3. Cal é o importe total que suman ditos solicitantes? 

4. Cantas explotacións lácteas solicitaron o “greening ou pago verde? 

 

Pazo do Parlamento, 23 de xuño de 2015 

 

Asdo.:  Pablo García García 

    Raúl Fernández Fernández 

    José Ramón Val Alonso 

Deputados do G.P. dos Socialistas de Galicia 
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