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ı 3977 (10/PNP-000322)

Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Prado del Río, Paula e 13 máis
Sobre a solicitude que debe realizar o Goberno galego a Ministerio de Facenda para a inclusión da
globalidade das entidades extinguidas, os aforros acadados e os procesos de reordenación impulsados desde Galicia, no seu informe de situación dos procesos de reordenación do sector público
9826

ı 3266 (10/PNP-000287)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Prado Cores, María Montserrat e 5 máis
Sobre a posición que debe defender o Goberno galego na Comisión Interterritorial de Sanidade en
relación coas intencións do Goberno central de modificarlles os tramos do copago farmacéutico
ás persoas pensionistas, así como a demanda que debe realizar ao Goberno central respecto do
Real decreto lei 16/2012, do 20 de abril
9830

ı 3285 (10/PNP-000288)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Bará Torres, Xosé Luís e 5 máis
Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego en relación co asentamento e actividade industrial de Ence en Lourizán, na ría de Pontevedra
9834

ı 3310 (10/PNP-000289)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Prado Cores, María Montserrat e 5 máis
Sobre a demanda que debe realizar o Goberno galego ao Goberno central en relación co Real decreto lei 16/2012, do 20 de abril, de medidas urxentes para garantir a sustentabilidade do Sistema
Nacional de Saúde e mellorar a calidade e seguridade das súas prestacións
9839
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ı 3313 (10/PNP-000290)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Presas Bergantiños, Noa e 5 máis
Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego en relación coa comercialización de
préstamos hipotecarios coa inclusión de cláusulas chan e a devolución polas entidades bancarias
das cantidades cobradas de xeito indebido ás persoas afectadas
9843

ı 3373 (10/PNP-000291)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Prado Cores, María Montserrat e 5 máis
Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego en relación coa situación de discriminación por razón de xénero e acoso laboral que está a padecer unha traballadora dunha empresa
de transporte de viaxeiros
9848

ı 3397 (10/PNP-000292)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Prado Cores, María Montserrat e 5 máis
Sobre as demandas que debe realizar o Goberno galego á Comisión Nacional do Mercado de Valores
en relación con determinadas condicións e funcións laborais dos traballadores da banca
9853

ı 3410 (10/PNP-000293)

Grupo Parlamentario de En Marea
Quinteiro Araújo, Paula, e Rodríguez Estévez, David
Sobre as modificacións que debe introducir o Goberno galego no Decreto 37/2006 para evitar a
precariedade laboral na que se atopa o persoal contratado para o Servizo de prevención e defensa
contra os incendios forestais por tres meses ao ano
9858

ı 3439 (10/PNP-000294)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Blanco Rodríguez, Noela, e Torrado Quintela, Julio
Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego en relación co desenvolvemento en
Galicia do Plan de garantía xuvenil
9861

ı 3466 (10/PNP-000295)

Grupo Parlamentario de En Marea
Quinteiro Araújo, Paula e 2 máis
Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego en relación coa contratación do servizo integral de helicópteros e brigadas para a prevención e defensa contra os incendios forestais e coa prevención, vixilancia e coordinación de medios aéreos de defensa contra eles durante os anos 2017 e 2018
9864

ı 3496 (10/PNP-000296)

Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Fernández Prado, Martín e 6 máis
Sobre a demanda polo Goberno galego ao alcalde da Coruña da negociación con Portos do Estado
e a Autoridade Portuaria para atopar unha solución que permita conxugar a viabilidade económica
e social do porto co aproveitamento dos terreos portuarios
9869

9799
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ı 3545 (10/PNP-000297)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Vilán Lorenzo, Patricia, e Díaz Villoslada, Juan Manuel
Sobre a creación pola Xunta de Galicia, dentro do dereito á asistencia xurídica gratuíta, dun servizo
especial de asesoramento xurídico dende a entrada na cadea de calquera persoa
9872

ı 3551 (10/PNP-000298)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Vilán Lorenzo, Patricia, e Díaz Villoslada, Juan Manuel
Sobre a avaliación polo Goberno galego dos investimentos e as infraestruturas xudiciais en Galicia, así como a execución na súa totalidade, no ano 2017, do Plan de infraestruturas xudiciais
2010-2015
9874

ı 3557 (10/PNP-000299)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Vilán Lorenzo, Patricia e 2 máis
Sobre as demandas que debe realizar o Goberno galego ao Goberno central en relación cos problemas de seguridade existentes en Galicia e coa dotación de medios persoais dos corpos da Garda
Civil, Policía Nacional e Policía adscrita
9876

ı 3563 (10/PNP-000300)

Grupo Parlamentario Popular de Galicia
García Míguez, María Ángeles e 6 máis
Sobre a realización de xestións polo Goberno galego diante do Concello co fin de adoptar as medidas necesarias para evitar o peche do Centro de Información á Muller de Ponte Caldelas
9879

ı 3572 (10/PNP-000301)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Quiroga Díaz, José Antonio e 4 máis
Sobre a elaboración polo Goberno galego dun mapa de verteduras das industrias de transformación do sector primario nas canles de auga do medio rural
9881

ı 3573 (10/PNP-000302)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Quiroga Díaz, José Antonio e 4 máis
Sobre a creación polo Goberno galego dunha liña de asesoramento técnico para o bo funcionamento do sistema de tratamento dos residuos derivados das actividades de transformación do sector primario, así como unha liña de axudas para mellorar, adaptar e/ou crear sistemas de
depuración sen impacto no medio
9884

ı 3589 (10/PNP-000303)

Grupo Parlamentario de En Marea
Solla Fernández, Eva
Sobre a autorización pola Xunta de Galicia do exercicio do dereito de permuta para os traballadores
interinos do persoal laboral dependente dela, en aplicación da Directiva 1999/70/CE e a cláusula 4
do Acordo marco anexo a esta
9887

9800
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ı 3593 (10/PNP-000304)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Torrado Quintela, Julio, e Toja Suárez, María Dolores
Sobre as actuacións que debe levar a cabo a Xunta de Galicia en relación cos problemas de contaminación e saneamento das rías, así como a súa incidencia nas zonas de cultivo e extracción de bivalvos
9890

ı 3600 (10/PNP-000305)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Vilán Lorenzo, Patricia e 3 máis
Sobre a demanda do Goberno galego ao Goberno central relativa á adopción das medidas necesarias
para arranxar os problemas detectados no funcionamento da estación depuradora de augas residuais
en probas de Ribeira, así como a non recepción das obras, entrementres, por Augas de Galicia 9893

ı 3696 (10/PNP-000306)

Grupo Parlamentario de En Marea
Santos Queiruga, Carmen, e Villares Naveira, Luis
Sobre a demanda polo Goberno galego ao Ministerio de Xustiza do incremento da planta do Ministerio Fiscal en Galicia, así como á Fiscalía Xeral do Estado da designación dun fiscal anticorrupción
exclusivo para a Comunidade Autónoma
9896

ı 3717 (10/PNP-000307)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Pérez Seco, José Manuel, e Losada Álvarez, Abel Fermín
Sobre as medidas que debe adoptar o Goberno galego para trazar un plan integral de axudas ao pequeno e mediano comercio para a recuperación económica e o fomento do emprego neste sector
9899

ı 3742 (10/PNP-000308)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Prado Cores, María Montserrat e 5 máis
Sobre a reparación dos déficits de persoal e a corrección das deficiencias do servizo de urxencias
do Novo Hospital de Vigo
9901

ı 3765 (10/PNP-000309)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Rodil Fernández, Olalla e 5 máis
Sobre a aplicación pola Consellería de Educación do Decreto 79/2010 para o plurilingüismo no ensino non universitario
9905

ı 3768 (10/PNP-000310)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Álvarez Martínez, Luis Manuel, e Burgo López, María de la Concepción
Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego destinadas á elaboración dun catálogo
de materias afíns
9908

ı 3792 (10/PNP-000311)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Pierres López, María Luisa e 5 máis

9801
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Sobre o desenvolvemento pola Xunta de Galicia dun protocolo de actuación que garanta a implantación dunha plataforma virtual para todos os servizos de patrimonio cultural de Galicia
9911

ı 3793 (10/PNP-000312)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Pierres López, María Luisa e 5 máis
Sobre o desenvolvemento pola Xunta de Galicia dun protocolo de actuación que garanta o reforzo
do cadro de persoal do Servizo de Patrimonio Cultural de Pontevedra, así como a convocatoria da
comisión con máis frecuencia
9915

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

ı 3976 (10/PNC-000368)

Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Prado del Río, Paula e 6 máis
Sobre a solicitude que debe realizar o Goberno galego a Ministerio de Facenda para a inclusión da
globalidade das entidades extinguidas, os aforros acadados e os procesos de reordenación impulsados desde Galicia, no seu informe de situación dos procesos de reordenación do sector público
9918

ı 3238 (10/PNC-000320)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Toja Suárez, María Dolores, e Torrado Quintela, Julio
Sobre a adopción polo Goberno galego das medidas necesarias para evitar a situación de inseguridade existente para os mariñeiros e embarcacións no porto de Corcubión
9922

ı 3265 (10/PNC-000323)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Prado Cores, María Montserrat e 5 máis
Sobre a posición que debe defender o Goberno galego na Comisión Interterritorial de Sanidade en
relación coas intencións do Goberno central de modificarlles os tramos do copago farmacéutico
ás persoas pensionistas, así como a demanda que debe realizar ao Goberno central respecto do
Real decreto lei 16/2012, do 20 de abril
9924

ı 3270 (10/PNC-000324)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Pontón Mondelo, Ana Belén e 5 máis
Sobre a inclusión pola Xunta de Galicia, na súa programación de equipamentos educativos, da creación dun centro público integrado no barrio de Novo Mesoiro, da Coruña, así como da cubrición
do patio de recreo do Colexio Manuel Murguía, de Feáns
9928

ı 3279 (10/PNC-000325)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Rivas Cruz, José Luis e 5 máis
Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego en relación coa dotación de persoal
e réxime horario do centro de saúde do barrio Novo Mesoiro, da Coruña
9932

9802
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ı 3284 (10/PNC-000326)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Bará Torres, Xosé Luís e 5 máis
Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego en relación co asentamento e actividade industrial de Ence en Lourizán, na ría de Pontevedra
9935

ı 3304 (10/PNC-000327)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Toja Suárez, María Dolores e 2 máis
Sobre a execución polo Goberno galego das obras de ampliación e mellora necesarias na lonxa da
Confraría de Pescadores de Barallobre
9940

ı 3309 (10/PNC-000328)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Prado Cores, María Montserrat e 5 máis
Sobre a demanda que debe realizar o Goberno galego ao Goberno central en relación co Real decreto lei 16/2012, do 20 de abril, de medidas urxentes para garantir a sustentabilidade do Sistema
Nacional de Saúde e mellorar a calidade e seguridade das súas prestacións
9942

ı 3314 (10/PNC-000329)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Presas Bergantiños, Noa e 5 máis
Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego en relación coa comercialización de
préstamos hipotecarios coa inclusión de cláusulas chan e a devolución polas entidades bancarias
das cantidades cobradas de xeito indebido ás persoas afectadas
9946

ı 3320 (10/PNC-000330)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Díaz Villoslada, Juan Manuel, e Vilán Lorenzo, Patricia
Sobre a posta en marcha polo Goberno galego, no primeiro semestre de 2017 e coa dotación dos
medios necesarios, do Tribunal Administrativo de Contratación Pública da Comunidade Autónoma
de Galicia establecido na disposición derradeira segunda da Lei 1/2015, do 1 de abril, de garantía
da calidade dos servizos públicos e da boa administración
9951

ı 3326 (10/PNC-000331)

Grupo Parlamentario de En Marea
Casal Vidal, Francisco
Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego en relación coa situación na que se
atopa a actividade do marisqueo na ría de Sada
9954

ı 3374 (10/PNC-000332)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Prado Cores, María Montserrat e 5 máis
Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego en relación coa situación de discriminación por razón de xénero e acoso laboral que está a padecer unha traballadora dunha empresa
de transporte de viaxeiros
9957

9803
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ı 3387 (10/PNC-000333)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Rodil Fernández, Olalla e 5 máis

Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego en relación coa cobertura da atención
pediátrica nos centros de saúde dos concellos de Baralla, o Corgo, Becerreá e Láncara

ı 3389 (10/PNC-000334)

9962

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Pérez Seco, José Manuel e 2 máis

Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego en relación cos prexuízos ocasionados

aos mariscadores polos problemas de contaminación existentes na ría de Ferrol, o actual modelo

de reinstalación de marisco extraído das zonas C e a posta en marcha dos traballos de rexeneración
dos bancos marisqueiros, así como a presentación dun plan de rexeneración da ría

ı 3396 (10/PNC-000335)

9965

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Prado Cores, María Montserrat e 5 máis

Sobre as demandas que debe realizar o Goberno galego á Comisión Nacional do Mercado de Valores
en relación con determinadas condicións e funcións laborais dos traballadores da banca

ı 3440 (10/PNC-000337)

9967

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Blanco Rodríguez, Noela, e Torrado Quintela, Julio

Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego en relación co desenvolvemento en
Galicia do Plan de garantía xuvenil

ı 3493 (10/PNC-000339)

9972

Grupo Parlamentario de En Marea
Solla Fernández, Eva

Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego para resolver as deficiencias que presenta o transporte sanitario urxente do 061 en Galicia

ı 3495 (10/PNC-000340)

9975

Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Fernández Prado, Martín e 6 máis

Sobre a demanda polo Goberno galego ao alcalde da Coruña da negociación con Portos do Estado
e a Autoridade Portuaria para atopar unha solución que permita conxugar a viabilidade económica
e social do porto co aproveitamento dos terreos portuarios

ı 3546 (10/PNC-000341)

9978

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Vilán Lorenzo, Patricia, e Díaz Villoslada, Juan Manuel

Sobre a creación pola Xunta de Galicia, dentro do dereito á asistencia xurídica gratuíta, dun servizo

especial de asesoramento xurídico dende a entrada na cadea de calquera persoa

9804

9982
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ı 3552 (10/PNC-000342)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Vilán Lorenzo, Patricia, e Díaz Villoslada, Juan Manuel
Sobre a avaliación polo Goberno galego dos investimentos e as infraestruturas xudiciais en Galicia, así como a execución na súa totalidade, no ano 2017, do Plan de infraestruturas xudiciais
2010-2015
9984

ı 3558 (10/PNC-000343)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Vilán Lorenzo, Patricia e 2 máis
Sobre as demandas que debe realizar o Goberno galego ao Goberno central en relación cos problemas de seguridade existentes en Galicia e coa dotación de medios persoais dos corpos da Garda
Civil, Policía Nacional e Policía adscrita
9986

ı 3588 (10/PNC-000346)

Grupo Parlamentario de En Marea
Solla Fernández, Eva
Sobre a autorización pola Xunta de Galicia do exercicio do dereito de permuta para os traballadores
interinos do persoal laboral dependente dela, en aplicación da Directiva 1999/70/CE e a cláusula 4
do Acordo marco anexo a esta
9989

ı 3595 (10/PNC-000347)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Torrado Quintela, Julio, e Toja Suárez, María Dolores
Sobre as actuacións que debe levar a cabo a Xunta de Galicia en relación cos problemas de contaminación e saneamento das rías, así como a súa incidencia nas zonas de cultivo e extracción de bivalvos
9992

ı 3601 (10/PNC-000348)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Vilán Lorenzo, Patricia e 3 máis
Sobre a demanda do Goberno galego ao Goberno central relativa á adopción das medidas necesarias
para arranxar os problemas detectados no funcionamento da estación depuradora de augas residuais
en probas de Ribeira, así como a non recepción das obras, entrementres, por Augas de Galicia 9995

ı 3654 - 3749 (10/PNC-000349)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Pérez Seco, José Manuel e 2 máis
Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego en relación coa organización, a cualificación e a delimitación das zonas de marisqueo da ría de Ferrol
9998

ı 3695 (10/PNC-000350)

Grupo Parlamentario de En Marea
Santos Queiruga, Carmen, e Villares Naveira, Luis
Sobre a demanda polo Goberno galego ao Ministerio de Xustiza do incremento da planta do Ministerio Fiscal en Galicia, así como á Fiscalía Xeral do Estado da designación dun fiscal anticorrupción
exclusivo para a Comunidade Autónoma
10001

9805
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ı 3741 (10/PNC-000352)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Prado Cores, María Montserrat e 5 máis
Sobre a reparación dos déficits de persoal e a corrección das deficiencias do servizo de urxencias
do Novo Hospital de Vigo
10004

ı 3751 (10/PNC-000353)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Rodil Fernández, Olalla e 5 máis
Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno do Estado coa empresa Alcoa destinadas a
abrir ao tráfico comercial o dique norte do porto comercial de San Cibrao
10008

ı 3764 (10/PNC-000354)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Rodil Fernández, Olalla e 5 máis
Sobre a aplicación pola Consellería de Educación do Decreto 79/2010 para o plurilingüismo no ensino non universitario
10012

ı 3767 (10/PNC-000356)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Álvarez Martínez, Luis Manuel, e Burgo López, María de la Concepción
Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego destinadas á elaboración dun catálogo
de materias afíns
10015

ı 3794 (10/PNC-000357)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Pierres López, María Luisa e 5 máis
Sobre o desenvolvemento pola Xunta de Galicia dun protocolo de actuación que garanta o reforzo
do cadro de persoal do Servizo de Patrimonio Cultural de Pontevedra, así como a convocatoria da
comisión con máis frecuencia
10018

9806
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1. Procedementos parlamentarios

1.1. Procedementos de natureza normativa

1.1.2. Propostas de normas
1.1.2.1. Proxectos e proposicións de lei
1.1.2.1.6. Proposicións de lei para presentar perante o Congreso dos Deputados
Admisión a trámite da Proposición de lei, para presentar ante o Congreso dos Deputados,
orgánica de transferencia da titularidade e das competencias da AP-9 á Comunidade Autónoma de Galicia
A Mesa do Parlamento, na súa sesión do día 23 de xaneiro de 2017, adoptou o seguinte acordo:
Admisión a trámite
- 3669 (10/PPLC-000002)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Grupo Parlamentario de En Marea
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Proposición de lei, para presentar ante o Congreso dos Deputados, orgánica de transferencia da titularidade e das competencias da AP-9 á Comunidade Autónoma de Galicia
A Mesa toma coñecemento da referida iniciativa e, dado que vén presentada nos termos previstos
no artigo 122 do Regulamento da Cámara, acorda:
1º. Admitir a trámite a Proposición de lei, para presentar ante o Congreso dos Deputados, orgánica de transferencia da titularidade e das competencias da AP-9 á Comunidade Autónoma
de Galicia.
2º. Dispoñer o seu traslado á Xunta de Galicia para que emita o informe previsto no artigo 7 do Decreto lexislativo 2/2015, do 12 de febreiro, polo que se aproba o texto refundido das disposicións
legais da Comunidade Autónoma de Galicia en materia de igualdade, e para que manifeste o seu
criterio e a súa conformidade respecto da súa tramitación nos termos previstos no artigo 123.2 do
Regulamento.
3º. Ordenar a súa publicación no Boletín Oficial do Parlamento de Galicia.
Santiago de Compostela, 25 de xaneiro de 2017
Miguel Ángel Santalices Vieira
Presidente

9807
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A Mesa do Parlamento, na súa sesión do día 23 de xaneiro de 2017, adoptou os seguintes acordos:

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

Admisión a trámite polo procedemento de urxencia, e publicación
- 3977 (10/PNP-000322)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Prado del Río, Paula e 13 máis
Sobre a solicitude que debe realizar o Goberno galego a Ministerio de Facenda para a inclusión da
globalidade das entidades extinguidas, os aforros acadados e os procesos de reordenación impulsados desde Galicia, no seu informe de situación dos procesos de reordenación do sector público

Admisión a trámite e publicación
- 3266 (10/PNP-000287)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Prado Cores, María Montserrat e 5 máis
Sobre a posición que debe defender o Goberno galego na Comisión Interterritorial de Sanidade en
relación coas intencións do Goberno central de modificarlles os tramos do copago farmacéutico
ás persoas pensionistas, así como a demanda que debe realizar ao Goberno central respecto do
Real decreto lei 16/2012, do 20 de abril
- 3285 (10/PNP-000288)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Bará Torres, Xosé Luís e 5 máis
Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego en relación co asentamento e actividade industrial de Ence en Lourizán, na ría de Pontevedra
- 3310 (10/PNP-000289)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Prado Cores, María Montserrat e 5 máis
Sobre a demanda que debe realizar o Goberno galego ao Goberno central en relación co Real decreto lei 16/2012, do 20 de abril, de medidas urxentes para garantir a sustentabilidade do Sistema
Nacional de Saúde e mellorar a calidade e seguridade das súas prestacións
- 3313 (10/PNP-000290)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Presas Bergantiños, Noa e 5 máis
Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego en relación coa comercialización de
préstamos hipotecarios coa inclusión de cláusulas chan e a devolución polas entidades bancarias
das cantidades cobradas de xeito indebido ás persoas afectadas
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- 3373 (10/PNP-000291)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Prado Cores, María Montserrat e 5 máis
Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego en relación coa situación de discriminación por razón de xénero e acoso laboral que está a padecer unha traballadora dunha empresa
de transporte de viaxeiros
- 3397 (10/PNP-000292)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Prado Cores, María Montserrat e 5 máis
Sobre as demandas que debe realizar o Goberno galego á Comisión Nacional do Mercado de Valores en relación con determinadas condicións e funcións laborais dos traballadores da banca
- 3410 (10/PNP-000293)
Grupo Parlamentario de En Marea
Quinteiro Araújo, Paula, e Rodríguez Estévez, David
Sobre as modificacións que debe introducir o Goberno galego no Decreto 37/2006 para evitar a
precariedade laboral na que se atopa o persoal contratado para o Servizo de prevención e defensa
contra os incendios forestais por tres meses ao ano
- 3439 (10/PNP-000294)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Blanco Rodríguez, Noela, e Torrado Quintela, Julio
Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego en relación co desenvolvemento en
Galicia do Plan de garantía xuvenil
- 3466 (10/PNP-000295)
Grupo Parlamentario de En Marea
Quinteiro Araújo, Paula e 2 máis
Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego en relación coa contratación do servizo
integral de helicópteros e brigadas para a prevención e defensa contra os incendios forestais e coa
prevención, vixilancia e coordinación de medios aéreos de defensa contra eles durante os anos
2017 e 2018
- 3496 (10/PNP-000296)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Fernández Prado, Martín e 6 máis
Sobre a demanda polo Goberno galego ao alcalde da Coruña da negociación con Portos do Estado
e a Autoridade Portuaria para atopar unha solución que permita conxugar a viabilidade económica
e social do porto co aproveitamento dos terreos portuarios
- 3545 (10/PNP-000297)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Vilán Lorenzo, Patricia, e Díaz Villoslada, Juan Manuel
Sobre a creación pola Xunta de Galicia, dentro do dereito á asistencia xurídica gratuíta, dun servizo
especial de asesoramento xurídico dende a entrada na cadea de calquera persoa
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- 3551 (10/PNP-000298)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Vilán Lorenzo, Patricia, e Díaz Villoslada, Juan Manuel
Sobre a avaliación polo Goberno galego dos investimentos e as infraestruturas xudiciais en Galicia,
así como a execución na súa totalidade, no ano 2017, do Plan de infraestruturas xudiciais 2010-2015
- 3557 (10/PNP-000299)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Vilán Lorenzo, Patricia e 2 máis
Sobre as demandas que debe realizar o Goberno galego ao Goberno central en relación cos problemas de seguridade existentes en Galicia e coa dotación de medios persoais dos corpos da Garda
Civil, Policía Nacional e Policía adscrita
- 3563 (10/PNP-000300)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
García Míguez, María Ángeles e 6 máis
Sobre a realización de xestións polo Goberno galego diante do Concello co fin de adoptar as medidas necesarias para evitar o peche do Centro de Información á Muller de Ponte Caldelas
- 3572 (10/PNP-000301)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Quiroga Díaz, José Antonio e 4 máis
Sobre a elaboración polo Goberno galego dun mapa de verteduras das industrias de transformación do sector primario nas canles de auga do medio rural
- 3573 (10/PNP-000302)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Quiroga Díaz, José Antonio e 4 máis
Sobre a creación polo Goberno galego dunha liña de asesoramento técnico para o bo funcionamento do sistema de tratamento dos residuos derivados das actividades de transformación do sector primario, así como unha liña de axudas para mellorar, adaptar e/ou crear sistemas de
depuración sen impacto no medio
- 3589 (10/PNP-000303)
Grupo Parlamentario de En Marea
Solla Fernández, Eva
Sobre a autorización pola Xunta de Galicia do exercicio do dereito de permuta para os traballadores
interinos do persoal laboral dependente dela, en aplicación da Directiva 1999/70/CE e a cláusula 4
do Acordo marco anexo a esta
- 3593 (10/PNP-000304)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Torrado Quintela, Julio, e Toja Suárez, María Dolores
Sobre as actuacións que debe levar a cabo a Xunta de Galicia en relación cos problemas de contaminación e saneamento das rías, así como a súa incidencia nas zonas de cultivo e extracción
de bivalvos
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- 3600 (10/PNP-000305)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Vilán Lorenzo, Patricia e 3 máis
Sobre a demanda do Goberno galego ao Goberno central relativa á adopción das medidas necesarias
para arranxar os problemas detectados no funcionamento da estación depuradora de augas residuais
en probas de Ribeira, así como a non recepción das obras, entrementres, por Augas de Galicia
- 3696 (10/PNP-000306)
Grupo Parlamentario de En Marea
Santos Queiruga, Carmen, e Villares Naveira, Luis
Sobre a demanda polo Goberno galego ao Ministerio de Xustiza do incremento da planta do Ministerio Fiscal en Galicia, así como á Fiscalía Xeral do Estado da designación dun fiscal anticorrupción
exclusivo para a Comunidade Autónoma
- 3717 (10/PNP-000307)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Pérez Seco, José Manuel, e Losada Álvarez, Abel Fermín
Sobre as medidas que debe adoptar o Goberno galego para trazar un plan integral de axudas ao pequeno e mediano comercio para a recuperación económica e o fomento do emprego neste sector
- 3742 (10/PNP-000308)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Prado Cores, María Montserrat e 5 máis
Sobre a reparación dos déficits de persoal e a corrección das deficiencias do servizo de urxencias
do Novo Hospital de Vigo
- 3765 (10/PNP-000309)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Rodil Fernández, Olalla e 5 máis
Sobre a aplicación pola Consellería de Educación do Decreto 79/2010 para o plurilingüismo no ensino non universitario
- 3768 (10/PNP-000310)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Álvarez Martínez, Luis Manuel, e Burgo López, María de la Concepción
Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego destinadas á elaboración dun catálogo
de materias afíns
- 3792 (10/PNP-000311)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Pierres López, María Luisa e 5 máis
Sobre o desenvolvemento pola Xunta de Galicia dun protocolo de actuación que garanta a implantación dunha plataforma virtual para todos os servizos de patrimonio cultural de Galicia
- 3793 (10/PNP-000312)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Pierres López, María Luisa e 5 máis
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Sobre o desenvolvemento pola Xunta de Galicia dun protocolo de actuación que garanta o reforzo
do cadro de persoal do Servizo de Patrimonio Cultural de Pontevedra, así como a convocatoria da
comisión con máis frecuencia

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
- 3976 (10/PNC-000368)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Prado del Río, Paula e 6 máis
Sobre a solicitude que debe realizar o Goberno galego a Ministerio de Facenda para a inclusión da
globalidade das entidades extinguidas, os aforros acadados e os procesos de reordenación impulsados desde Galicia, no seu informe de situación dos procesos de reordenación do sector público
Comisión 1ª, Institucional, de Administración Xeral, Xustiza e Interior

Admisión a trámite, asignación a comisión e publicación
- 3238 (10/PNC-000320)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Toja Suárez, María Dolores, e Torrado Quintela, Julio
Sobre a adopción polo Goberno galego das medidas necesarias para evitar a situación de inseguridade existente para os mariñeiros e embarcacións no porto de Corcubión
Comisión 8ª, Pesca e Marisqueo
- 3265 (10/PNC-000323)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Prado Cores, María Montserrat e 5 máis
Sobre a posición que debe defender o Goberno galego na Comisión Interterritorial de Sanidade en
relación coas intencións do Goberno central de modificarlles os tramos do copago farmacéutico
ás persoas pensionistas, así como a demanda que debe realizar ao Goberno central respecto do
Real decreto lei 16/2012, do 20 de abril
Comisión 5ª, Sanidade, Política Social e Emprego
- 3270 (10/PNC-000324)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Pontón Mondelo, Ana Belén e 5 máis
Sobre a inclusión pola Xunta de Galicia, na súa programación de equipamentos educativos, da creación dun centro público integrado no barrio de Novo Mesoiro, da Coruña, así como da cubrición
do patio de recreo do Colexio Manuel Murguía, de Feáns
Comisión 4ª, Educación e Cultura
- 3279 (10/PNC-000325)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Rivas Cruz, José Luis e 5 máis
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Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego en relación coa dotación de persoal
e réxime horario do centro de saúde do barrio Novo Mesoiro, da Coruña
Comisión 5ª, Sanidade, Política Social e Emprego
- 3284 (10/PNC-000326)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Bará Torres, Xosé Luís e 5 máis
Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego en relación co asentamento e actividade industrial de Ence en Lourizán, na ría de Pontevedra
Comisión 2ª, Ordenación Territorial, Obras Públicas, Medio Ambiente e Servizos
- 3304 (10/PNC-000327)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Toja Suárez, María Dolores e 2 máis
Sobre a execución polo Goberno galego das obras de ampliación e mellora necesarias na lonxa da
Confraría de Pescadores de Barallobre
Comisión 8ª, Pesca e Marisqueo
- 3309 (10/PNC-000328)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Prado Cores, María Montserrat e 5 máis
Sobre a demanda que debe realizar o Goberno galego ao Goberno central en relación co Real decreto lei 16/2012, do 20 de abril, de medidas urxentes para garantir a sustentabilidade do Sistema
Nacional de Saúde e mellorar a calidade e seguridade das súas prestacións
Comisión 5ª, Sanidade, Política Social e Emprego
- 3314 (10/PNC-000329)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Presas Bergantiños, Noa e 5 máis
Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego en relación coa comercialización de
préstamos hipotecarios coa inclusión de cláusulas chan e a devolución polas entidades bancarias
das cantidades cobradas de xeito indebido ás persoas afectadas
Comisión 3ª, Economía, Facenda e Orzamentos
- 3320 (10/PNC-000330)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Díaz Villoslada, Juan Manuel, e Vilán Lorenzo, Patricia
Sobre a posta en marcha polo Goberno galego, no primeiro semestre de 2017 e coa dotación dos
medios necesarios, do Tribunal Administrativo de Contratación Pública da Comunidade Autónoma
de Galicia establecido na disposición derradeira segunda da Lei 1/2015, do 1 de abril, de garantía
da calidade dos servizos públicos e da boa administración
Comisión 1ª, Institucional, de Administración Xeral, Xustiza e Interior
- 3326 (10/PNC-000331)
Grupo Parlamentario de En Marea
Casal Vidal, Francisco
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Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego en relación coa situación na que se
atopa a actividade do marisqueo na ría de Sada
Comisión 8ª, Pesca e Marisqueo
- 3374 (10/PNC-000332)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Prado Cores, María Montserrat e 5 máis
Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego en relación coa situación de discriminación por razón de xénero e acoso laboral que está a padecer unha traballadora dunha empresa
de transporte de viaxeiros
Comisión 5ª, Sanidade, Política Social e Emprego
- 3387 (10/PNC-000333)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Rodil Fernández, Olalla e 5 máis
Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego en relación coa cobertura da atención
pediátrica nos centros de saúde dos concellos de Baralla, o Corgo, Becerreá e Láncara
Comisión 5ª, Sanidade, Política Social e Emprego
- 3389 (10/PNC-000334)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Pérez Seco, José Manuel e 2 máis
Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego en relación cos prexuízos ocasionados
aos mariscadores polos problemas de contaminación existentes na ría de Ferrol, o actual modelo
de reinstalación de marisco extraído das zonas C e a posta en marcha dos traballos de rexeneración
dos bancos marisqueiros, así como a presentación dun plan de rexeneración da ría
Comisión 8ª, Pesca e Marisqueo
- 3396 (10/PNC-000335)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Prado Cores, María Montserrat e 5 máis
Sobre as demandas que debe realizar o Goberno galego á Comisión Nacional do Mercado de Valores en relación con determinadas condicións e funcións laborais dos traballadores da banca
Comisión 5ª, Sanidade, Política Social e Emprego
- 3440 (10/PNC-000337)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Blanco Rodríguez, Noela, e Torrado Quintela, Julio
Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego en relación co desenvolvemento en
Galicia do Plan de garantía xuvenil
Comisión 5ª, Sanidade, Política Social e Emprego
- 3493 (10/PNC-000339)
Grupo Parlamentario de En Marea
Solla Fernández, Eva
Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego para resolver as deficiencias que presenta o transporte sanitario urxente do 061 en Galicia
Comisión 5ª, Sanidade, Política Social e Emprego
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- 3495 (10/PNC-000340)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Fernández Prado, Martín e 6 máis
Sobre a demanda polo Goberno galego ao alcalde da Coruña da negociación con Portos do Estado
e a Autoridade Portuaria para atopar unha solución que permita conxugar a viabilidade económica
e social do porto co aproveitamento dos terreos portuarios
Comisión 2ª, Ordenación Territorial, Obras Públicas, Medio Ambiente e Servizos
- 3546 (10/PNC-000341)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Vilán Lorenzo, Patricia, e Díaz Villoslada, Juan Manuel
Sobre a creación pola Xunta de Galicia, dentro do dereito á asistencia xurídica gratuíta, dun servizo
especial de asesoramento xurídico dende a entrada na cadea de calquera persoa
Comisión 1ª, Institucional, de Administración Xeral, Xustiza e Interior
- 3552 (10/PNC-000342)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Vilán Lorenzo, Patricia, e Díaz Villoslada, Juan Manuel
Sobre a avaliación polo Goberno galego dos investimentos e as infraestruturas xudiciais en Galicia, así como a execución na súa totalidade, no ano 2017, do Plan de infraestruturas xudiciais
2010-2015
Comisión 1ª, Institucional, de Administración Xeral, Xustiza e Interior
- 3558 (10/PNC-000343)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Vilán Lorenzo, Patricia e 2 máis
Sobre as demandas que debe realizar o Goberno galego ao Goberno central en relación cos problemas de seguridade existentes en Galicia e coa dotación de medios persoais dos corpos da Garda
Civil, Policía Nacional e Policía adscrita
Comisión 1ª, Institucional, de Administración Xeral, Xustiza e Interior
- 3588 (10/PNC-000346)
Grupo Parlamentario de En Marea
Solla Fernández, Eva
Sobre a autorización pola Xunta de Galicia do exercicio do dereito de permuta para os traballadores
interinos do persoal laboral dependente dela, en aplicación da Directiva 1999/70/CE e a cláusula 4
do Acordo marco anexo a esta
Comisión 1ª, Institucional, de Administración Xeral, Xustiza e Interior
- 3595 (10/PNC-000347)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Torrado Quintela, Julio, e Toja Suárez, María Dolores
Sobre as actuacións que debe levar a cabo a Xunta de Galicia en relación cos problemas de contaminación e saneamento das rías, así como a súa incidencia nas zonas de cultivo e extracción
de bivalvos
Comisión 8ª, Pesca e Marisqueo
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- 3601 (10/PNC-000348)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Vilán Lorenzo, Patricia e 3 máis
Sobre a demanda do Goberno galego ao Goberno central relativa á adopción das medidas necesarias para arranxar os problemas detectados no funcionamento da estación depuradora de
augas residuais en probas de Ribeira, así como a non recepción das obras, entrementres, por
Augas de Galicia
Comisión 2ª, Ordenación Territorial, Obras Públicas, Medio Ambiente e Servizos
- 3654 - 3749 (10/PNC-000349)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Pérez Seco, José Manuel e 2 máis
Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego en relación coa organización, a cualificación e a delimitación das zonas de marisqueo da ría de Ferrol
Comisión 8ª, Pesca e Marisqueo
A Mesa admítea coa corrección de erros formulada no doc. núm. 3749.
- 3695 (10/PNC-000350)
Grupo Parlamentario de En Marea
Santos Queiruga, Carmen, e Villares Naveira, Luis
Sobre a demanda polo Goberno galego ao Ministerio de Xustiza do incremento da planta do Ministerio Fiscal en Galicia, así como á Fiscalía Xeral do Estado da designación dun fiscal anticorrupción
exclusivo para a Comunidade Autónoma
Comisión 1ª, Institucional, de Administración Xeral, Xustiza e Interior
- 3741 (10/PNC-000352)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Prado Cores, María Montserrat e 5 máis
Sobre a reparación dos déficits de persoal e a corrección das deficiencias do servizo de urxencias
do Novo Hospital de Vigo
Comisión 5ª, Sanidade, Política Social e Emprego
- 3751 (10/PNC-000353)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Rodil Fernández, Olalla e 5 máis
Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno do Estado coa empresa Alcoa destinadas a
abrir ao tráfico comercial o dique norte do porto comercial de San Cibrao
Comisión 8ª, Pesca e Marisqueo
- 3764 (10/PNC-000354)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Rodil Fernández, Olalla e 5 máis
Sobre a aplicación pola Consellería de Educación do Decreto 79/2010 para o plurilingüismo no ensino non universitario
Comisión 4ª, Educación e Cultura
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- 3767 (10/PNC-000356)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Álvarez Martínez, Luis Manuel, e Burgo López, María de la Concepción
Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego destinadas á elaboración dun catálogo
de materias afíns
Comisión 4ª, Educación e Cultura
- 3794 (10/PNC-000357)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Pierres López, María Luisa e 5 máis
Sobre o desenvolvemento pola Xunta de Galicia dun protocolo de actuación que garanta o reforzo
do cadro de persoal do Servizo de Patrimonio Cultural de Pontevedra, así como a convocatoria da
comisión con máis frecuencia
Comisión 4ª, Educación e Cultura
Santiago de Compostela, 25 de xaneiro de 2017
Diego Calvo Pouso
Vicepresidente 1º
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A Mesa do Parlamento
Os Grupos Parlamentarios, Popular de Galicia, En Marea, Socialistas de
Galicia e do Bloque Nacionalista Galego, a través dos seus Portavoces, ao
abeiro do artigo 163 e concordantes do Regulamento da Cámara
presentan ante esa Mesa, a seguinte Proposición de Lei, para remitir ao
Congreso dos Deputados, orgánica de transferencia da titularidade e
competencias da AP-9 á Comunidade Autónoma de Galicia.
Antecedentes:
-

Estatuto de Autonomía para Galicia, artigos 27.8 e 27.32.

-

Constitución de 1978, artigos 148.1.5 e 150.2

-

Lei 9/1972, do 10 de maio, de construción, conservación e explotación
de autoestradas en réxime de concesión.

-

Decreto 215/1973, do 25 de xaneiro, polo que se aproba o prego de
cláusulas xerais para a construción, conservación e explotación de
autoestradas en réxime de concesión.

-

Real Decreto 302/1984, do 25 de xaneiro, polo que se autoriza a
creación da Sociedade Estatal “Empresa Nacional de Autopistas”.

-

Real Decreto 173/2000, do 4 de febreiro, polo que se aproba o convenio
entre a Administración Xeral do Estado e “Autoestradas do Atlántico,
Concesionaria Española, Sociedade Anónima”, para a construción dun
tramo de autoestrada de acceso norte a Ferrol por Fene, Neda e Narón,
modifícanse determinados termos da concesión que ostenta dita
sociedade e modifícase o Real Decreto 302/1984, de 25 de xaneiro, polo
que se autoriza a creación da “Empresa Nacional de Autoestradas,
Sociedade Anónima”.

-

Real Decreto 3317/1982, do 24 de xullo, sobre traspaso de funcións e
servizos do Estado á Comunidade Autónoma de Galicia en materia de
estradas.

-

Real Decreto 1837/1999, do 3 de decembro, sobre traspaso de servizos
da Administración do Estado á Comunidade Autónoma do País Vasco en
materia de estradas.

-

Real Decreto 1883/1999, do 3 de decembro, polo que se dá de baixa na
Rede de Estradas do Estado a autoestrada A-8 do Cantábrico (BilbaoBehobia).
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-

Real Decreto 912/1995, do 2 de xuño, polo que se segrega e dá de
baixa na rede de estradas do Estado as autoestradas A-17 (MeridianaMontmeló) e a-19 (Montgat-conexión coa estrada GI-600, de Blanes a
Hostalric), da concesión administrativa unificada da que é titular
“Autopistas, Concesionaria Española, Sociedad Anónima”.

-

Real Decreto 2346/1998, do 23 de outubro, polo que se modifican
determinados termos da concesión de “Autopistas, Concesionaria
Española, Sociedad Anónima”.

-

Real Decreto 1203/2011, do 19 de agosto, polo que se autoriza a
escisión parcial da sociedade concesionaria “Autopistas, Concesionaria
Española, S.A., a favor de Infraestructuras Viarias de Catalunya, S.A. e
disponse a separación dos plans económico-financeiros das concesións
das sociedades resultantes.

Exposición de motivos
A AP-9 é unha autoestrada de titularidade estatal que abrangue unha parte moi
importante do territorio galego; é unha vía vertebral que conecta toda a franxa
atlántica e cinco das sete cidades galegas. Porén, a AP-9 continúa a depender
do Goberno central, que mantén unhas peaxes desorbitadas que limitan o
acceso a esta vía ás persoas con menos recursos e lastran o desenvolvemento
de sectores económicos galegos.
Coa finalidade de superar esta situación e de xestionar desde Galicia unha das
autoestradas máis importantes desde o punto de vista social e económico,
cómpre actuar para acadar a titularidade e transferencia de competencias
sobre o réxime xurídico desta autoestrada, así como o traspaso efectivo das
funcións e servizos sobre a dita infraestrutura. Así, o Estatuto de autonomía de
Galicia establece no seu artigo 27 as materias que son competencia exclusiva
do Goberno galego e fixa no punto 8 a competencia sobre «Vías férreas e
estradas non incorporadas á rede do Estado, con itinerarios que se
desenvolvan integramente no territorio da Comunidade Autónoma, e, nos
mesmos termos, o transporte efectuado por estes medios ou por medio de
cable». Por outra banda, a Constitución, no artigo 148.1.5ª, fixa a posibilidade
de traspaso en materia de estradas no «percorrido comprendido integramente
no territorio da Comunidade Autónoma, e, nos mesmos termos, o transporte
levado a cabo por estes medios ou por cable». Finalmente, o artigo 150.2 da
CE habilita o Estado para transferir ou delegar ás comunidades autónomas,
mediante lei orgánica, facultades correspondentes a materias de titularidade
estatal que, pola súa propia natureza, sexan susceptibles de transferencia ou
delegación. O propio Estatuto de autonomía de Galicia, no artigo 27.32, relativo
ás competencias exclusivas, establece que pode ampliarse o abano
competencial a través da transferencia por lei orgánica do Estado.
A proposición de lei orgánica consta de dous artigos, tres disposicións
adicionais e unha disposición derradeira.

9819

No artigo primeiro establécese a transferencia da AP-9 á Comunidade
Autónoma de Galicia e detállanse as funcións e servizos que pasan a ser de
titularidade autonómica.
No artigo segundo fíxanse as condicións do traspaso de servizos, que deben
contar cos medios materiais e orzamentarios necesarios, instrumentándose
mediante acordo da Comisión Mixta de Transferencias Estado-Xunta de Galicia
e o correspondente real decreto de traspaso de servizos.
Nas disposicións adicionais primeira e segunda regúlase a negociación do
traspaso efectivo da AP-9 e a conseguinte baixa desta infraestrutura como
integrante da rede do Estado.
Finalmente, na disposición adicional terceira aclárase que este traspaso non
modifica as funcións e servizos reservados ao Estado no que se refire ao
control das fronteiras.
Artigo 1. Transferencia da AP-9
1. Transfírense á Comunidade Autónoma de Galicia a titularidade, as
competencias sobre o réxime xurídico da concesión, así como as
funcións e servizos ata agora exercidos pola Administración xeral do
Estado en relación coa AP-9, Autoestrada do Atlántico.
2. En virtude do disposto na presente lei orgánica, unha vez realizado o
traspaso de servizos correspondentes, a Comunidade Autónoma de
Galicia terá encomendadas as seguintes funcións:
a) A autorización da posta en servizo de novos tramos, adaptacións ou
reformas dos existentes, así como de enlaces e vías auxiliares da
autoestrada.
b) A supervisión e inspección do correcto funcionamento da
autoestrada, consonte a normativa xeral de estradas e os pregos que
rexen a concesión.
c) A potestade sancionadora respecto de
concesionaria na explotación da autoestrada.

incumprimentos

da

d) As modificacións que afecten o réxime económico-financeiro da
concesión, en particular no que atinxe ao establecemento,
actualización e supresión de tarifas e peaxes, así como a aplicación
de programas de desconto, tanto a autorización daqueles que sexan
voluntarios por instancia da concesionaria co fin de incentivar o seu
uso como a aprobación normativa dos obrigatorios por instancia do
órgano competente en materia de estradas da Comunidade
Autónoma para colectivos específicos por motivos económicos ou
humanitarios.
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e) A redacción e aprobación de convenios, ou de adendas aos actuais,
para recoller novas condicións relativas ao réxime da concesión, así
como ampliacións ou reducións da actual.
3. Sen prexuízo do disposto no punto anterior, a Administración xeral do
Estado conservará ao seu cargo, respecto da sociedade concesionaria
da Autoestrada AP-9, as obrigas con repercusións económicas e
financeiras derivadas da aplicación da concesión en vigor que fosen
motivadas por modificacións adoptadas no período en que tivo a
competencia.
Artigo 2. Traspaso de servizos
O exercicio da competencia transferida debe ser asumido pola Comunidade
Autónoma de Galicia no momento en que teña efectividade a transferencia dos
medios materiais e orzamentarios necesarios, instrumentándose mediante
acordo da Comisión Mixta de Transferencias Estado-Xunta de Galicia e o
correspondente real decreto de traspaso de servizos.
Disposición adicional primeira
O traspaso efectivo regulado no artigo 2 non suporá incremento algún dos
créditos nen diminución dos ingresos previstos na lei de orzamentos xerais do
Estado en vigor.
Disposición adicional segunda
Unha vez efectuado o traspaso efectivo, o Goberno do Estado, mediante real
decreto, procederá á exclusión e a dar de baixa a Autoestrada AP-9 da rede de
estradas do Estado.
Disposición adicional terceira
O traspaso a que se refire esta lei orgánica non supón modificación ningunha
do exercicio das funcións e servizos reservados ao Estado no que se refire ao
control das fronteiras.
Disposición derradeira única
Esta lei orgánica entrará en vigor o día seguinte ao da súa publicación no
Boletín Oficial del Estado (BOE).

Santiago de Compostela, 18 de xaneiro de 2017

Asinado dixitalmente por:
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Á Mesa do Parlamento
O Grupo Parlamentario Popular de Galicia, a través do seu Portavoz, e por iniciativa
das deputadas e deputados Paula Prado del Río, María Antón Vilasánchez, César
Fernández Gil, Aurelio Nuñez Centeno, Alberto Pazos Couñago, María Julia Rodríguez
Barreira e Miguel Tellado Filgueira, ao abeiro do disposto nos artigos 98, 160 e
concordantes do Regulamento da Cámara, presenta ante esa Mesa, a seguinte
Proposición non de Lei para o seu debate en Pleno polo trámite de urxencia.
Xustificación da Urxencia:
A urxencia ven motivada pola necesidade de que o Parlamento de Galicia se posicione
canto antes sobre esta cuestión
Exposición de motivos:
O 22 de marzo de 2010, o CPFF aprobou un acordo marco (Estado-CCAA) no que as
CCAA se comprometían a aprobar nun prazo de 3 meses un plan de racionalización
das estruturas dos seus respectivos sectores públicos.
Galicia xa comezara en 2009 este proceso, co inicio da avaliación dun primeiro grupo
de 64 organismos públicos (realización de auditorías sobre o funcionamento destas
entidades que darían paso ao primeiro plan de reestruturación). Tras esta avaliación, o
22 de abril de 2010, por tanto 60 días despois do acordo do CPFF, Galicia comezaba a
execución do seu primeiro plan para reducir e optimizar a súa administración paralela,
converténdose na primeira Administración pública en iniciar este proceso.
O 17 de xaneiro de 2012 nunha nova xuntanza do CPFF intensifícase este proceso co
compromiso das CCAA de remitir datos e informar ao Ministerio de Hacienda y
Administraciones Públicas dos seus plans de reordenación, e todo tipo de medidas
destinadas á redución ou mellora do sector público instrumental. Ademais, as
Autonomías comprometéronse a levar a cabo a completa execución das medidas de
redución previstas ata ese momento.
En base a este compromiso, o Ministerio ven publicando periodicamente un informe no
que se analiza de forma comparada a evolución dos procesos autonómicos de
reordenación.
Os informes ministeriais analizan a evolución dos procesos autonómicos tomando
como referencia o Inventario de Entes Dependentes das CCAA e, a comparativa sobre
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a redución de organismos, faise tomando como punto de partida inicial a situación
existente a 1 de xullo de 2010.
Este informe pois, analiza o nivel de cumprimento das CCAA en termos de redución de
entidades e aforros acadados conforme aos compromisos de redución que as distintas
CCAA adoptaron. Por tanto, o que se avalía é o esforzo realizado polas CCAA para
suprimir ou reordenar o seu sector publico autonómico.
O problema fundamental deste proceso deriva de que o Estado, tal e como se indicou,
toma como referencia para analizar os procesos de reordenación e polo tanto o nivel de
cumprimento das CCAA, o Inventario de Entes Dependentes das CCAA onde se
delimita o sector publico autonómico en base ao artigo 11 da Orde HAP/2105/2012,
polo que se desenvolven as obrigas de subministro da información establecidas na LO
2/2012 de Estabilidade Orzamentaria e Sostibilidade Financeira.
Polo tanto, moitas das entidades incluídas neste Inventario difiren das que deben ter a
consideración de integrantes do sector publico autonómico segundo a LOFAXGA. Así e
a modo de exemplo, inclúense entidades que non son dependentes da Administración
Xeral de Galicia como as que son dependentes das universidades, consorcios con
participación autonómico igual ou inferior ao 50% e sociedades mercantís participadas
por varias administracións públicas pero sen que a administración autonómica teña
mais do 50% do seu capital, entre outras.
Mesmo todas as actuacións levadas a cabo en entidades participadas polas CCAA que
non forman parte do devandito inventario ou que, ao acreditarse que non cumpren as
condicións do citado artigo 11 saíron del, non se computan a efectos da execución dos
compromisos de redución de entes, e, como tal, os seus aforros non aparecen
reflectidos neste Informe.
Deste xeito, e en síntese, os criterios utilizados para medir os esforzos de
racionalización das CCAA está a provocar graves distorsións no cómputo das
entidades extinguidas e aforros acadados en Galicia, polos seguintes motivos:
•
Por non ter en conta determinadas entidades suprimidas pola Xunta de Galicia a
través dos seus plans de reordenación. Por tanto son baixas reais de entidades do
sector público autonómico galego segundo a LOFAXGA, que non se recoñecen.
•
Por non computar as primeiras baixas que levaron a cabo en Galicia antes do 1
de xullo de 2010.
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•
Por incluír e computar ás entidades instrumentais doutros sectores, como o
universitario, e outros que non dependen da administración xeral de Galicia, dentro das
entidades do sector publico autonómico.

Polo tanto, e de conformidade co anterior, o Grupo Parlamentario Popular de Galicia,
presenta a seguinte Proposición non de Lei en Comisión polo trámite de urxencia:
“O Parlamento de Galicia insta á Xunta de Galicia a solicitar ao Ministerio de Hacienda
e Administracións Públicos que modifique os criterios de cómputo de entidades e
aforros do sector público autonómico de Galicia no seu informe de situación dos
procesos de reordenación, de xeito que inclúan a globalidade das entidades
extinguidas, aforros acadados e procesos de reordenación impulsados dende a
Comunidade Autónoma de Galicia”.

Santiago de Compostela 23 de xaneiro de 2017.
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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 das
deputadas e deputados Montserrat Prado Cores, Ana Belén Pontón Mondelo, Olalla
Rodil Fernández, Xosé Luis Rivas Cruz, Noa Presas Bergantiños e Xosé Luis Bará
Torres, ao abeiro do disposto no Regulamento da Cámara, presenta a seguinte
Proposición non de lei para o seu debate en Pleno, relativa á modificación do copago
farmacéutico.

A ministra do Goberno español, Dolors Montserrat, ven de facer unhas
declaracións sobre a intención de modificar os tramos de copago farmacéutico @s
pensionistas. Declaracións que crearon confusión e alarma social
Ata o 2012 @s pendionistas non pagaban nada polos medicamentos, o 1 de xullo
de 2012 entrou en vigor o Real Decreto-Lei 16/2012, de 20 de Abril, para garantizala
sostibilidade do “Sistema Nacional de Salud” e mellorala calidade das súas prestacións.
Todo un paquete de medidas aprobadas polo Goberno español para a modificación da
financiación sanitaria. Medidas aplicadas en Galiza, por parte da Xunta, sin ningún
cuestionamento da mesma, non cuestionou nin o lesivo que era para @s doentes nin
cuestionou a invasión de competencias que supuxo.
Unha das medidas máis importantes é a obrigatoriedade de cofinanciar unha parte
do custe dos medicamentos por parte d@s pensionistas.Estes pasaron de non pagar polos
medicamentos a pagar entre o 10% e o 20% en función da súa renda.
A isto hai que sumarlle facer fronte ao pago dos medicamentos para síntomas
leves, os denominados medicamentos de pouco valor terapéutico, que lle retiraron o
financiamento público e que se pasou a pagar o 100% independentemente dos ingresos
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d@ doente: antitusivos, produtos oculares, mucolíticos, fármacos para o estreñimento,
para as varices… que moitas persoas precisan non por capricho.
Ao mesmo tempo, estes medicamentos excluídos da financiación viron aumentado
o seu prezo dun xeito moi importante
Uns “repagos”, que son un auténtico imposto á enfermidade, xa que paga máis
quen máis enferm@ está, non quen máis ten, que traslada o custe directamente ao peto
das persoas enfermas.
Fai que @s usuari@s pasen a pagar dúas veces as prestacións sanitarias, @s
cidadáns pagamos a sanidade igual que outros servizos públicos cos nosos impostos.
Os colectivos máis vulnerábeis, como son @s pensionistas ou unha gran
porcentaxe da clase traballadora con salarios precarios, están a sufrir máis cruelmente as
consecuencias dos copagos e da exclusión de fármacos do catálogo de prestacións
farmacéuticas.
Coa introdución do “repagamento” e a exclusión da lista de medicamentos
financiados de máis de 400 fármacos, rompeuse o equilibrio das economías máis fráxiles,
dun xeito moi especial d@s xubilad@s coas pensións máis baixas.Non debemos esquecer
que os salarios e as pensións en Galiza son dos máis baixos do Estado, polo que esta
medida, sumada a outras tamén antisociais que xa se teñen aplicado tanto polo Goberno
español como polo Goberno galego, están a deteriorar a calidade de vida e a empeorar as
desigualdades sociais. Galiza ten ademais moita poboación envellecida, máis pensionistas
e máis enfermos crónicos, a poboación máis afectada porque consume máis
medicamentos.
Pese ao que dí o argumentario oficial, esta medida non reduciu o gasto
farmacéutico senón que pasou o mesmo ao bolso d@s doentes, ao bolso dos pensionistas
e dos cidadáns. Estanse a dar xa casos de persoas que non recollen os medicamentos
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despois de ser receitados pol@ médico por falta de recursos económicos.

Estas son as razóns que levan ao Grupo Parlamentar do BNG a presentar a
seguinte proposición non de lei para o seu debate en Pleno:
“O Parlamento de Galiza insta ao Goberno galego a:
Manter na Comisión Interterritorial de Sanidade unha posición totalmente
contraria á intención de modificar os tramos de copago farmacéutico @s pensionistas
manifestada pola ministra Dolors Montserrat.
Que realice un estudo sobre o número de receitas que deixan de recollerse, nas
oficinas de farmacia de Galiza, pol@s doentes, tras ser prescritas pol@s facultativ@s, en
especial pensionistas, doentes con enfermidades graves e doentes crónic@s.
Que se lle entregue o resultado do mesmo aos grupos parlamentares.
Dirixirse ao Goberno español esixindo a derrogación do Real Decreto-Lei
16/2012, de 20 de abril, polo cal se aprobaron os copagos sanitarios para @s
pensionistas.”

Santiago de Compostela, 13 de xaneiro de 2017

Asdo.: Montserrat Prado Cores
Olalla Rodil Fernández
Xosé Luis Rivas Cruz
Noa Presas Bergantiños
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Xosé Luis Bará Torres
Deputadas e deputados do G.P. do BNG
Ana Belén Pontón Mondelo
Portavoz do G.P. do BNG
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Á Mesa do Parlamento
O Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego (BNG), a iniciativa das
deputadas e deputados, Xosé Luis Bará Torres, Olalla Rodil Fernández, Xosé Luis Rivas
Cruz, Montserrat Prado Cores, Noa Presas Bergantiños e Ana Belén Pontón Mondelo,
ao abeiro do disposto no Regulamento da Cámara, presenta a seguinte Proposición non de
lei para o seu debate en Pleno.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

1. O Consello da Xunta de Galiza aprobou a través das Directrices de Ordenación
do Territorio (DOT) e do Plan de Ordenación do Litoral (POL) as determinacións
urbanísticas e de ordenación territorial para os terreos de dominio público marítimo terrestre
ocupados polo complexo industrial contaminante de ENCE nas marismas de Lourizán.
Estas determinacións prevén expresamente o traslado do complexo fabril no
horizonte temporal do 2018.
A Disposición Adicional 3ª.-Ence, do POL establece o seguinte:
“En coordinación co establecido nas DOT, no espazo actualmente ocupado polas
instalacións da empresa Ence situadas en Lourizán, na ría de Pontevedra, prevese un
ámbito de recualificación sobre a Área de Mellora Ambiental e Paisaxística. O obxecto
desta área é o da recuperación do espazo que quedará vacante coa materialización do
traslado destas instalacións a outra localización dentro da propia bisbarra de Pontevedra
no horizonte do ano 2018.
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Dada a importancia que para este ámbito e o seu contorno suporá a citada
transformación, considérase necesario regulala mediante esta disposición adicional. En
concreto, deberase:
1. Favorecer a conectividade visual e funcional coa costa e os hábitats que nela e o
seu contorno se vaian rexenerar e valorizar.
2. A devandita recuperación irá encamiñada á naturalización da área, de tal
maneira que se mellore a súa calidade ambiental e escénica, que concluirá coa inclusión
destas áreas recuperables desde o punto de vista ecolóxico na Área de Protección Costeira,
de tal maneira que se favoreza a integración de parte do ámbito no seu contorno máis
natural, procurando, así mesmo, dotalo de conectividade mediante os corredores xa
identificados neste documento. En concreto, recuperarase a praia dos Praceres de forma
acorde coas características orixinais da praia e as condicións actuais de hidrodinámica e
planta do areal.
3. Así mesmo, na zona norte do ámbito poderanse rehabilitar e acondicionar as
edificacións destinadas a aqueles usos e actividades necesarios para a xeración de espazos
públicos de calidade e cohesión social, ao mesmo tempo que se procura a transición cos
espazos principais destinados á rexeneración ambiental e recuperación natural do ámbito
anteriormente mencionado.
4. Recuperarase a calidade ambiental e paisaxística, contribuirase a dotar de
equipamentos e espazos libres de calidade o agregado urbano no que se insire, evitando
parámetros de ocupación e intensidade incompatibles coa capacidade de carga do
territorio e os valores ambientais, paisaxísticos e patrimoniais propios do litoral.
O desenvolvemento e consecución destes obxectivos concretaranse mediante a
redacción do instrumento de ordenación territorial ou urbanístico máis adecuado,
atendendo, en calquera caso, ao interese público e á utilidade social da actuación que
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deberá abordar conxuntamente as accións de rexeneración, restauración e reordenación do
ámbito de recualificación previsto nos terreos actualmente ocupados”.
2. Segundo se deriva das análises e informes realizados polo concello de
Pontevedra, as verteduras de augas residuais de ENCE incumpren a Directiva europea
91/271/CE sobre tratamento de augas residuais e a Lei 9/2010 de augas de Galicia. Co
agravante de que a autorización de verteduras faise conxuntamente para as augas residuais
urbanas tratadas na EDAR dos Praceres e as de orixe industrial de ENCE.
A este respecto, o Comisario de Medio Ambiente, Asuntos Marítimos e Pesca da
Unión Europea informou ao Parlamento Europeo que “Se as augas residuais da fábrica de
pasta de papel se verten a través dunha instalación de tratamento de augas residuais urbanas,
aplicaranse as disposicións da Directiva 91/271/CE, sobre tratamento de augas residuais
urbanas”. Ademais, o citado comisario entende que “os órganos administrativos ou
xudiciais nacionais encargados das Directivas mencionadas son os principais responsábeis
de comprobar as situacións específicas de incumprimento”.
O complexo industrial de Lourizán tamén se ve obrigado ao cumprimento da
Directiva 2010/75/UE sobre emisións industriais e da Decisión de execución da Comisión
do 26 de setembro de 2014 pola que se establecen as conclusións sobre as melloras técnicas
disponíbeis para a produción de pasta, papel e cartón. Esta Decisión establece que nun
prazo de 4 anos deberán adaptarse todas as condicións de autorización das instalacións.

En consecuencia co anterior, o Grupo Parlamentar do BNG presenta a seguinte
proposición non de lei para o seu debate en Pleno:
“O Parlamento de Galiza acorda instar ao Goberno galego a
1. Dar cumprimento ao establecido nas Directrices de Ordenación do Territorio
(DOT) e no Plan de Ordenación do Litoral (POL) a respecto dos terreos de dominio público
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que ocupa a industria contaminante ENCE nas marismas de Lourizán. En consecuencia,
Recuperarase a calidade ambiental e paisaxística, contribuirase a dotar de equipamentos e
espazos libres de calidade o agregado urbano no que se insire, evitando parámetros de
ocupación e intensidade incompatibles coa capacidade de carga do territorio e os valores
ambientais, paisaxísticos e patrimoniais propios do litoral.
2. Esixir o cumprimento por parte de ENCE da normativa galega e europea sobre
verteduras de augas residuais e sobre emisións industriais.
3. Rexeitar a prórroga da autorización ambiental integrada a ENCE polo
incumprimento da normativa sectorial e das determinacións das DOT e do POL”.

Santiago de Compostela, 13 de xaneiro de 2017

Asdo.: Xosé Luis Bará Torres
Xosé Luis Rivas Cruz
Olalla Rodil Fernández
Montserrat Prado Cores
Noa Presas Bergantiños
Deputadas e deputados do G.P. do BNG
Ana Belén Pontón Mondelo
Portavoz do G.P. do BNG

Asinado dixitalmente por:
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Xosé Luis Bará Torres na data 13/01/2017 12:51:13

Xose Luis Rivas Cruz na data 13/01/2017 12:51:20

Olalla Rodil Fernández na data 13/01/2017 12:51:25

María Montserrat Prado Cores na data 13/01/2017 12:51:29

Noa Presas Bergantiños na data 13/01/2017 12:51:34

Ana Pontón Mondelo na data 13/01/2017 12:51:38
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Á Mesa do Parlamento
O Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego (BNG), a iniciativa das
deputadas e deputados Montserrat Prado Cores, Ana Belén Pontón Mondelo, Olalla
Rodil Fernández, Xosé Luis Rivas Cruz, Noa Presas Bergantiños e Xosé Luis Bará
Torres, ao abeiro do disposto no Regulamento da Cámara, presenta a seguinte
Proposición non de lei para o seu debate en Pleno, relativa á petición de derrogación
do RDL 16/2012.

O 20 de abril de 2012, o Goberno español, actuando pola vía de urxencia e
argüíndo a situación de colapso do Sistema Nacional de Saúde (SNS), aprobaba o Real
Decreto-Lei 16/2012 de 20 de Abril, para garantir a sostibilidade do SNS e mellorar a
calidade das súas prestacións. Esta disposición, que en ningún caso estivo acompañada
dun informe económico que xustificara a súa adopción, supuxo unha transformación
profunda do noso sistema sanitario.
Por unha banda, reduciu a carteira básica de servizos, diminuíndo a achega
pública sobre medicamentos, prestacións e recursos sanitarios, co conseguinte
incremento do gasto para as familias. Por outra banda, modificouse o dereito de acceso
ao SNS, supeditando o mesmo á condición de asegurad@ ou beneficiari@, excluíndo
así, entre outros colectivos, ás persoas en situación irregular. Os efectos deste RDL
foron devastadores sobre a poboación máis vulnerable, como queda constatado no
informe que REDER publicou en Setembro de 2015.
Xa dende o momento da súa aprobación o RDL 16/2012 foi contestado dende
algunhas autonomías que rexeitaron a súa aplicación ou favoreceron mecanismos para
evitar que as persoas en situación irregular ficaran totalmente fóra do sistema sanitario.
Paulatinamente,dende o pasado verán, varias de estas Comunidades Autónomas
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aprobaron Decretos, Instrucións e Ordes que ampliaban substancialmente o acceso ao
sistema por parte destas persoas.
Estas medidas, aínda que positivas, non teñen sido suficientes por diversos
motivos. En primeiro lugar, moitas de estas disposicións, ao centrarse exclusivamente
no colectivo de persoas inmigrantes en situación irregular, non cobren a persoas de
nacionalidade comunitaria, ou ás persoas ascendentes regularizadas como consecuencia
dun proceso de reagrupamento familiar e que foron igualmente excluídas polo RDL
16/2012 e o RD 1192/2012 que o desenvolve. Igualmente preocupante, especialmente
no contexto actual de crise migratoria, é o caso das persoas solicitantes de asilo e
refuxio, a quen, en lugar de recibir a especial protección que a súa situación de
vulnerabilidade require, proporcionáselles unicamente unha asistencia sanitaria limitada
e condicionada. Por outra banda, supón o establecemento de sistemas de acceso
paralelos “para pobres” e non un sistema de igualdade de dereitos. Finalmente, as
comunidades autónomas carecen de competencia para reverter a profunda modificación
do noso sistema sanitario que supuxo a volta ao modelo de aseguramento e que se sitúa
na orixe mesma do problema.

En vista da situación anteriormente descrita, faise evidente que a fin definitiva
da exclusión sanitaria e a restitución dun sistema sanitario verdadeiramente universal só
poden chegar a través dunha modificación lexislativa, por esa razóns o Grupo
Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego presenta a seguinte proposición non de lei
para o seu tratamento en Pleno:
“O Parlamento de Galiza, insta ao Goberno galego a que se dirixa ao Goberno
español esixindo a derrogación do Real Decreto Lei 16/2012 de 20 de abril, para
garantir a sostibilidade do SNS e mellorar a calidade das súas prestacións.”
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Santiago de Compostela, 13 de xaneiro de 2017

Asdo.: Montserrat Prado Cores
Olalla Rodil Fernández
Xosé Luis Rivas Cruz
Noa Presas Bergantiños
Xosé Luis Bará Torres
Deputadas e deputados do G.P. do BNG
Ana Belén Pontón Mondelo
Portavoz do G.P. do BNG

Asinado dixitalmente por:

María Montserrat Prado Cores na data 13/01/2017 13:36:00

Olalla Rodil Fernández na data 13/01/2017 13:36:06

Xose Luis Rivas Cruz na data 13/01/2017 13:36:11

Noa Presas Bergantiños na data 13/01/2017 13:36:15

Xosé Luis Bará Torres na data 13/01/2017 13:36:20
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Á Mesa do Parlamento
O Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego (BNG), a iniciativa
das deputadas e deputados Noa Presas Bergantiños, Ana Belén Pontón Mondelo,
Olalla Rodil Fernández, Xosé Luis Rivas Cruz, Montserrat Prado Cores e Xosé
Luis Bará Torres, ao abeiro do disposto no Regulamento da Cámara, presenta a
seguinte Proposición non de lei para o seu debate en Pleno.

Nos últimos anos coñecemos un número crecente de sentenzas relacionadas coa
colocación de produtos financeiros enganosos ou a aplicación de procedementos
abusivos por parte das entidades financeiras. De feito, no noso país está aínda recente a
conmoción social que supuxo a estafa das preferentes. Máis recentemente, o 21 de
decembro de 2016 o Tribunal de Xustiza da Unión Europea nunha nova sentenza
ratificaba o abuso que supuxeron as coñecidas como cláusulas chan nos créditos
hipotecarios e modificaba o criterio estabelecido polo Tribunal Supremo a respecto dos
efectos retroactivos da incorporación destas. Deste xeito, pronunciábase a favor da
retroactividade dos efectos das cláusulas, que xa foran declaradas nulas nun anterior
pronunciamento por mor da súa falla de transparencia. Así mesmo, o Tribunal de
Contas do Estado español recolle no seu informe feito público nas primeiras semanas
xaneiro de 2017 o que levabamos tempo denunciando: o rescate estatal das caixas de
aforro fíxose sen criterio e sen o control necesario para asegurar a utilización eficiente
dos recursos públicos.
A sucesión destes feitos acompáñase, como é lóxico, dunha fonda inseguridade e
preocupación por parte dos e das clientes das entidades bancarias e máis concretamente
por parte de todas aquelas que teñen algún tipo de hipoteca acordada con elas. Estímase
que en Galiza habería arredor de 200.000 persoas afectadas. Porén, a gravidade e
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importancia destes feitos non está a ter unha resposta esixente por parte das
administracións, senón todo o contrario. Por iso, desde o grupo parlamentar do Bloque
Nacionalista Galego observamos con preocupación como o goberno central rende
pleitesía aos intereses da banca en lugar de fiscalizar a súa labor e como a Xunta de
Galiza non dedica esforzos suficientes para espremer ao máximo as súas competencias
en consumo.
A final de ano, o goberno do Estado prometía un decreto lei para sacar á luz
Código de Boas Prácticas a respecto das cláusulas chan. Este novo anuncio ficou en
papel mollado. Posteriormente, na primeiras semana de xaneiro anunciouse a
inminencia dun Real Decreto que buscaba unha vía extraxudicial. Na segunda semana
de xaneiro anunciouse que a demora remataría cun Real Decreto con saída nun Consello
de Ministros que se celebraría o 13 de xaneiro. Finalmente, isto ficou en papel mollado
e ese día non coñecemos a proposta do goberno estatal para solucionar un problema que
afecta a millóns de persoas no Estado e a miles de persoas no noso país, sen recibir
tampouco crítica ou presión por parte do goberno galego.
Máis aínda, as diversas cuestións que se foron filtrando nos medios de
comunicación indicaban que o decreto continuaría a ser a todas luces insuficiente para
os e as consumidoras e vantaxoso para as entidades bancarias que cometeron o abuso no
canto de instar ao cumprimento da lei e á axilización dos trámites. Todo parece indicar
como o Estado propicia, co silencio da Xunta, unha saída cómoda para a banca, non
blinda os dereitos do consumidor e ningunha administración parece disposta a opinar ou
investigar o feito de que as entidades bancarias se estiveran beneficiando todos estes
anos dunhas contías cobradas indebidamente.
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Ante as necesidades dos bancos desde os sucesivos gobernos sempre houbo
prioridade nas para dar solucións rápidas e inxeccións urxentes e inxentes de diñeiro
público. Porén, cando a necesidade e a urxencia vén por parte das persoas usuarias,
incluso coa constancia de que sufriron abusos, ocultacións e enganos nas negociacións,
as présas parecen ser outras, e interesa máis demorar as solucións.

Por todo isto formúlase a seguinte proposición non de lei para o seu debate en
Pleno:
“O Parlamento galego insta á Xunta de Galiza:
- a facer as xestións necesarias para garantir que as entidades bancarias
contacten e informen de forma inmediata ás persoas usuarias afectadas e leven a termo a
devolución de oficio nos casos afectados por cláusulas chan á maior brevidade posíbel.
- a exixir ás entidades bancarias ter departamentos ou seccións específicas para
informar e atender ás persoas usuarias afectadas.
- a desenvolver ao máximo as súas competencias de consumo favorecendo a
través do Instituto Galego de Consumo mecanismos de arbitraxe, unha regulación sobre
a información pública mínima que deben garantir as entidades e o reforzo da
información emitida desde a propia administración.
- a crear unha comisión ao abeiro do Instituto Galego de Consumo á que os
bancos deberán remitir obrigatoriamente os acordos para que esta observe e verifique
que non se cometen novos abusos e que as devolucións son transparentes, axustadas ao
indebidamente pagado de máis polas persoas consumidoras con base nas cláusulas
abusivas, baixo a modalidade elixida de forma preferente pola persoa consumidora e
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non se efectúan a través de produtos financeiros, contratos ou negocios bancarios
complexos e opacos.”

Santiago de Compostela, 13 de xaneiro de 2017

Asdo.: Noa Presas Bergantiños
Olalla Rodil Fernández
Xosé Luis Rivas Cruz
Montserrat Prado Cores
Xosé Luis Bará Torres
Deputadas e deputados do G.P. do BNG
Ana Belén Pontón Mondelo
Portavoz do G.P. do BNG

Asinado dixitalmente por:
Noa Presas Bergantiños na data 13/01/2017 13:57:09
Olalla Rodil Fernández na data 13/01/2017 13:57:14
Xose Luis Rivas Cruz na data 13/01/2017 13:57:18
María Montserrat Prado Cores na data 13/01/2017 13:57:22
Xosé Luis Bará Torres na data 13/01/2017 13:57:23
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Á Mesa do Parlamento
O Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego (BNG), a iniciativa
das deputadas e deputados Montserrat Prado Cores, Ana Belén Pontón Mondelo,
Olalla Rodil Fernández, Xosé Luis Rivas Cruz, Noa Presas Bergantiños e Xosé
Luis Bará Torres, ao abeiro do disposto no Regulamento da Cámara, presenta a
seguinte Proposición non de lei para o seu debate en Pleno, relativa á situación de
discriminación laboral por razón de xénero e acoso a unha traballadora por parte da
empresa de transporte colectivo de viaxeiros HEDEGASA, S.L.

A empresa de transporte colectivo de viaxeiros HEDEGASA, S.L. “acredita” un
extenso historial de condenas por acoso laboral, mobbing e danos morais a unha
traballadora.
Desde o ano 2009, logo dunha embarazo de alto risco e petición de redución de
xornada para o coidado dunha filla, que foi denegada ilegalmente pola empresa,
encétase unha situación de fustigamento e acoso contra unha muller traballadora, que
foi amparada en diversas ocasións polos xulgados do social, a inspección de traballo,
alén do apoio e respaldo sindical e a solidariedade expresada por multitude de
traballadoras e traballadores.
Dita empresa foi condenada en 2010 por despedimento nulo por vulneración de
dereitos fundamentais. Esa condena levou aparellada unha indemnización por danos
morais, ademais da readmisión da traballadora a comezos de 2011. Porén, no canto de
respectar os dereitos laborais e acatar as resolución xudiciais, a empresa persistiu en
imporlle condicións de traballo discriminatorias, que remataron coa intervención da
Inspección de Traballo, levantando unha acta onde describiu a actuación empresarial
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como “mobbing, psicoterrorismo, hostigamento ou acoso laboral”, cualificándoa como
infracción laboral moi grave, o cal desencadeou unha condena de novo por vulneración
de dereitos fundamentais que ademais impuxo á empresa unha indemnización de 10.000
euros en compensación dos danos causados á traballadora.
Hai apenas un mes, a empresa volveu a emprender actuacións inxustas e
opresivas contra a traballadora, ao instar á administración competente en materia de
tráfico a suspensión cautelar las licenzas de condución e, con iso, acordar a suspensión
do contrato de traballo, sen ningún tipo de compensación nin acceso a prestación.
Nestes intres, tamén temos coñecemento dunha petición de investigación penal,
con imposición de penas de cárcere, para a as persoas directamente responsábeis do
abuso e acoso que vén padecendo a traballadora, que está pendente da decisión do
xulgado.
A empresa de transporte HEDEGASA, SL desenvolve a súa actividade no
ámbito do transporte colectivo de viaxeiros, sendo concesionaria de liñas de transporte
regular colectivo, alén de contratista da administración educativa para o transporte de
alumnado a centros públicos neste concello e na comarca de Compostela.
A normativa vixente en materia de transporte define o transporte colectivo
regular de viaxeiros como un servizo público, titularidade das administracións e que
pode ser prestado en réxime de concesión por empresas de transporte. Polo tanto,
HEDEGASA, SL desenvolve e executa unha actividade pública, ao xestionar unha liña
de transporte que forma parte dun sistema de transporte público, que ademais está
integrado nun sistema metropolitano de conexións regulares de transporte que ten
financiamento da administración galega e local.
O Goberno galego non pode ser alleo a esta situación, onde unha persoa
traballadora dunha empresa concesionaria dun servizo público que empregan miles de

9849

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

veciñas e veciños, sofre un acoso ilegal e insolente por parte de responsábeis
empresariais. Non é simplemente unha desprezábel actitude que mereza a corrección
por parte de autoridades laborais, como xa está a acontecer, senón que é a constatación
de trato desconsiderado, irrespectuoso, ofensivo a unha empregada que desenvolve o
seu traballo no eido dun servizo público.
A Xunta de Galiza non poden tolerar que se manteña esta lamentábel actitude
empresarial e ten a obriga de instar a que se respecten os máis elementais dereitos
fundamentais, a lexislación laboral, e sobre todo a dignidade humana.

Por todo o exposto, o Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego
presenta a seguinte proposición non de lei para o seu debate en Pleno:
“O Parlamento de Galiza insta ao Goberno galego a
Esixir da empresa de transporte de viaxeiros HEDEGASA, SL a aplicación
dunha política laboral que respecte os dereitos das traballadoras e que cese nas
actuacións discriminatorias por razón de xénero.
Que inspeccione e tutele o cumprimento da legalidade en materia laboral e de
igualdade de xénero nos servizos públicos concesionados a HEDEGASA,SL.
Que de persistir HEDEGASA na súa actuación de discriminación por razón de
xénero e acoso con esta traballadora, proceda a anular a concesión administrativa con
esta empresa.
Demandar das empresas de transporte colectivo de viaxeiros que respecten a
igualdade nas relacións laborais nos servizos de transporte público de viaxeiros que
xestionan baixo concesión administrativa.”
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Santiago de Compostela, 16 de xaneiro de 2017

Asdo.: Montserrat Prado Cores
Olalla Rodil Fernández
Xosé Luis Rivas Cruz
Noa Presas Bergantiños
Xosé Luis Bará Torres
Deputadas e deputados do G.P. do BNG
Ana Belén Pontón Mondelo
Portavoz do G.P. do BNG

Asinado dixitalmente por:

María Montserrat Prado Cores na data 16/01/2017 11:32:36

Olalla Rodil Fernández na data 16/01/2017 11:32:42

Xose Luis Rivas Cruz na data 16/01/2017 11:32:48

Noa Presas Bergantiños na data 16/01/2017 11:32:53

Xosé Luis Bará Torres na data 16/01/2017 11:32:59
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Á Mesa do Parlamento
O Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego (BNG), a iniciativa
das deputadas e deputados Montserrat Prado Cores, Ana Belén Pontón Mondelo,
Olalla Rodil Fernández, Xosé Luis Rivas Cruz, Noa Presas Bergantiños e Xosé
Luis Bará Torres, ao abeiro do disposto no Regulamento da Cámara, presenta a
seguinte Proposición non de lei para o seu debate en Pleno, relativa á certificación
que teñen que realizar @s traballadores e traballadoras da banca sobre a idoneidade
d@s clientes para determinados produtos.

Despois dos sucesivos escándalos ocorridos no sector financeiro pola mala praxe
na colocación de produtos á clientela, as autoridades europeas, nomeadamente a ESMA,
a autoridade de mercados europea, está poñendo en marcha a Directiva 2014/65/UE
coñecida coma MIFID II e os diversos regulamentos da mesma, estas normas deben ser
adaptadas á lexislación de cada estado.
No Estado Español corresponde á CNMV, Comisión Nacional do Mercado de
Valores, as actuacións nesta materia.
Malia os sucesivos escándalos vividos, e as sucesivas sentenzas que evidencian
unha actuación comercial por parte da banca mais que cuestionable, a día de hoxe a
CNMV non ten adaptado a lexislación deixando que a banca actúe con total
impunidade.
Un dos regulamentos pendentes de adaptar, que ten ademais unha repercusión
tremenda para os traballadores e traballadoras do sector financeiro, é o regulamento que
define o “asesoramento” e a formación que se requirirá para quen asesora e
comercializa produtos financeiros.
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Mentres a ESMA está aberta á participación sindical, no caso da CNMV non
aceptou a petición da CIG de participar na elaboración dunha norma que ten unha clara
afección laboral. Ademais a CNMV incluíu no seu órgano consultivo como
representantes dos profesionais ao Presidente do Banco Mediolanum, Carlos Tusquets,
aparentemente por presidir unha “asociación profesional independente”. Hai que
advertir que os bancos teñen a súa propia representación no Consello Consultivo da
CNMV.
A asociación que preside Carlos Tusquets, chamada EFPA-España, European
Financial Planning Association,autodenominase “independente”, pero da que son
socios-colaboradores da mesma a maior parte dos bancos do Estado español.
Ante a falta de regulación por parte da CNMV, a día de hoxe esta asociación,
que ten unha clara relación coa banca, é quen acredita si a formación d@s
traballador@s do sector é a correcta e necesaria.
Curiosamente EFPA-España non dá formación aos traballadores e traballadoras
do sector financeiro, sinxelamente emite a certificación, eso sí, previo pago e previa
asociación e pago de cotas á mesma por parte do persoal das entidades. A formación é
facilitada por outras empresas ou incluso Universidades, ou Colexios Profesionais, sen
que estes poidan certificar.
Na vez de ser Centros Públicos os que validen os coñecementos, a situación é a
contraria, a certificación como asesor corresponde á EFPA.Hai que destacar que hoxe
unha parte dos cadros de persoal dos bancos teñen titulacións universitarias, crer que
unha asociación da que son socios os bancos pode ser mais rigorosa que as propias
Universidades é cando menos inxenuo.
Á vista da actuación semella que os propios bancos montaron unha estrutura
denominada EFPA-España, para eludir novamente as normativas que protexen á
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clientela. E a CNMV, por unha parte non adapta a normativa comunitaria e por outra
valida a actuación dos bancos nomeando representante dos profesionais ao Presidente
da EFPA.
Cando ademais a propia regulación da ESMA parte dunha concepción errónea,
non é un problema estrito de falta de formación, senón que hai un claro conflito de
intereses, que a propia normativa da ESMA non ten en conta. Quen está ligado por un
contrato de traballo cun banco e ten o mandato de vender produtos financeiros da
entidade, non pode ser quen defina si ese produto é apto para a clientela.
A idoneidade dos produtos emitidos e comercializados non debe recaer sobre o
persoal dos bancos.
A maiores a aplicación desta normativa pode dar lugar a máis despedimentos
individuais ou colectivos de traballadores e traballadoras dos banco, nomeadamente aos
de mais idade que carecen de formación universitaria, malia que teñen anos de
experiencia profesional acreditada.

Por todo o exposto o Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego
presenta a seguinte proposición non de lei para o seu debate en Pleno:
“O Parlamento de Galiza insta ao Goberno galego a:
Solicitarlle á CNMV que conte coa representación legal dos traballadores e
traballadoras, os sindicatos negociadores dos respectivos convenios colectivo, coma
lexítimos representantes d@s mesm@s ante a transposición de normativas que terán
unha afectación laboral.
Solicitarlle á CNMV que defenda na ESMA, un sistema que non cargue sobre
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@s traballadores e traballadoras dos bancos avaliar a idoneidade dos produtos emitidos
polos entidades para @s clientes, e que eles/as mesm@s teñen o mandato de colocarlle.
Solicitarlle á CNMV que investigue a actuación da asociación EFPA-España.”

Santiago de Compostela, 16 de xaneiro de 2017

Asdo.: Montserrat Prado Cores
Olalla Rodil Fernández
Xosé Luis Rivas Cruz
Noa Presas Bergantiños
Xosé Luis Bará Torres
Deputadas e deputados do G.P. do BNG
Ana Belén Pontón Mondelo
Portavoz do G.P. do BNG

Asinado dixitalmente por:

María Montserrat Prado Cores na data 16/01/2017 13:05:19

Olalla Rodil Fernández na data 16/01/2017 13:05:24

Xose Luis Rivas Cruz na data 16/01/2017 13:05:28
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A MESA DO PARLAMENTO

O Grupo Parlamentar de En Marea, a iniciativa dos seus deputados Paula
Quinteiro Araújo e David Rodríguez Estévez e a través do seu voceiro, Luis
Villares Naveira, o abeiro do disposto no artigo 160 do Regulamento da
Cámara, presenta a seguinte Proposición non de lei, referente a “situación de
precariedade laboral na que atopan as traballadoras e traballadores contratados no
SPDCIF por tres meses o ano” para o seu debate en Pleno.

Exposición de motivos:

Actualmente, existen 436 traballadoras e traballadores do SPDCIF, cunha
relación contractual ca Consellería de Medio Rural, de tan só tres meses o ano,
con carácter de fixos, indefinidos descontinuos, reserva de praza e co
regulamento do INEM para estes casos, so teñen dereito ao cobro dun subsidio
non contributivo de 426€ durante 3 meses debido a que ese é o tempo que están
contratados. O cobro dos 3 meses do subsidio son despois de traballar 6 meses, e
dicir, dúas campañas.
O total dos ingresos anuais dunha traballadora ou un traballador nesta
circunstancia, sumando o derivado do seu traballo máis o subsidio por
desemprego (en caso de que exista) nunca excede os 6.500€ anuais, quedando así
lonxe do salario mínimo interprofesional.
Estas traballadoras e traballadores, conviven nunha situación de pobreza con
visos de exclusión social, casos de depresión e sensación de baleiro e abandono
por parte da Consellería de Medio Rural. Obsérvese que para chegar algún día a
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ter dereito a unha pensión mínima, estas terían que traballar 100 campañas de
reforzo de verán, ou sexa, 100 anos.
A todo isto temos que sumarlle a imposibilidade para facer substitucións de
prazas non vacantes. Non poden cubrir baixas por enfermidades ou xubilacións
nin acceder a prazas non vacantes en incendios forestais ou en calquera outro
corpo da administración da Xunta de Galicia, aínda que non estean contratadas.
Tendo en conta a gran preparación, dispoñibilidade e profesionalidade das
traballadoras e traballadores citados, non podemos obviar na labor que farían no
que atinxe a prevención o estaren contratados durante máis meses.

Polo todo o exposto anteriormente, o Grupo Parlamentar de En Marea, presenta a
seguinte Proposición non de lei para o seu debate en Pleno.

O Parlamento de Galicia insta a Xunta de Galicia a:

1. Modificar o Decreto 37/2006, das listas de contratación eliminando o guión
para que as traballadoras e traballadores de tres meses poidan optar a cubrir
vacantes e non vacantes.
2. Suprimir as coletillas de “Reforzo da Campaña do Verán” e de “Como
máximo tres meses”
3. Solicitar a ampliación dos contratos de tres a nove meses.

Santiago de Compostela, 13 de xaneiro de 2017
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David Rodríguez Estévez na data 16/01/2017 13:34:28

Paula Quinteiro Araújo na data 16/01/2017 13:34:38

Luis Villares Naveira na data 16/01/2017 13:34:47
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Partido dos
Socialistas
de Galicia

O Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, por iniciativa da súa deputada,
Noela Blanco Rodríguez, e do seu deputado, Julio Torrado Quintela, a través do
portavoz e ao abeiro do disposto no artigo 160 do Regulamento da Cámara,
presenta ante esa mesa a seguinte proposición non de lei para o seu debate en
Pleno.

Como resposta á Recomendación do Consello relativa á implantación da garantía
xuvenil, o 19 de decembro de 2013 o Goberno de España presentou á CE o Plan
nacional de garantía xuvenil. Este plan, recolle un catálogo común de actuacións
que serán desenvolvidas polos organismos intermedios do Programa Operativo
de Emprego Xuvenil (POEJ) e terán como obxectivo a redución do desemprego
xuvenil. A iniciativa de emprego xuvenil representa un dos instrumentos máis
importantes para o desenvolvemento da garantía xuvenil en España e articúlase a
través deste programa operativo.

A Estratexia de Emprendemento e Emprego Novo 2013-2016 establece entre as
principais causas do desemprego xuvenil en España as seguintes: alta taxa de
abandono escolar, polarización do mercado de traballo, escaso peso relativo da
Formación Profesional de grao medio; escasa empregabilidade dos mozos e
mozas, especialmente no relativo ao coñecemento de idiomas estranxeiros; alta
temporalidade, alta contratación parcial non desexada, difícil acceso ao mercado
laboral dos grupos en risco de exclusión social, e necesidade de mellorar os
niveis de autoemprego e iniciativa empresarial entre a mocidade.

O programa tiña previsto desenvolver medidas dirixidas ao colectivo de persoas
novas maiores de 16 anos e menores de 25 non ocupadas, nin integradas nos
sistemas de educación ou formación, co obxecto de alcanzar a súa inserción e
mantemento no mercado laboral cun emprego de calidade. Así mesmo, tendo en
conta as maiores dificultades para o acceso e o mantemento no mercado laboral,
así como o atraso na idade de incorporación, no caso das persoas cun grao de
discapacidade igual ou superior ao 33 %, o tramo de idade para o acceso ás
actuacións recollidas neste programa operativo elévase aos 30 anos de idade, nos
termos establecidos no Real decreto lei 8/2014, do 4 de xullo, polo que se regula
o Sistema Nacional de Garantía Xuvenil, validado posteriormente a través da Lei
18/2014, do 15 de outubro, de aprobación de medidas urxentes para o
crecemento, a competitividade e a eficiencia.
Rúa do Hórreo, s/n Parlamento de Galicia. Tfno: 981 551 530 – Fax: 981 551 418 · 15702 SANTIAGO DE COMPOSTELA gp-socialista@parlamentodegalicia.es
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Hai dous anos da posta en marcha do Programa Operativo FSE Emprego Xuvenil
do período 2014 - 2020, que conta cunha dotación de 6.000 millóns de euros, co
obxectivo de que os menores de 25 anos reciban unha oferta de emprego,
educación continua, ou prácticas nun prazo de catro meses tras a súa educación
formal ou quedar desempregados.
Partido dos
Socialistas
de Galicia

A pesar de que, segundo os datos da EPA do terceiro trimestre do 2016, entre os
menores de 25 anos a taxa de desemprego xuvenil en Galicia ascende ata o 37,6
%; e en España é dun 41,9 %, a implementación da iniciativa non é a esperada.
Segundo os datos do Ministerio de Emprego, o Goberno galego planificou só o
13,72 % do orzamento asignado para 2014 e 2015.

Por todo o exposto, o Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia presenta a
seguinte proposición non de lei:

O Parlamento galego insta a Xunta de Galicia para que:

1º) Inclúa criterios de calidade para os empregos ofertados no Plan de garantía
xuvenil da nosa comunidade autónoma, así como a formalizar a intención de
ofrecer postos de calidade, incluíndoa nas normas vixentes relacionadas coa
Garantía Xuvenil. Os devanditos criterios de calidade terán que ser acordados cos
actores implicados no programa.

2º) Realice un estudo da poboación diana do programa, facendo especial fincapé
naqueles mozos e mozas que non estudan nin traballan, para así poder dirixirse a
eles con campañas máis efectivas, e poder facer un traballo máis adaptado ás súas
necesidades e perfís. É dicir, incorporar ao enfoque actual moi centrado na oferta
(empresas), a demanda (desempregado mozo).

3º) Estableza mesas de diálogo cos principais actores implicados e representantes
da mocidade, tales como asociacións xuvenís ou o Consejo de la Juventud de
España, para realizar un correcto seguimento do Plan e incluír posibles melloras.
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4º) Fixe uns obxectivos cuantitativos nas accións formativas, educativas e de
emprego a realizar polo programa, que deberá levar a cabo unha vez se obteña un
estudo máis pormenorizado da poboación diana á que se dirixe o programa e á
que se refire o punto 2 da presente proposición.
Partido dos
Socialistas
de Galicia

5º) Estableza un cronograma en que se detalle cando se van a realizar as accións
descritas anteriormente e comprometerse a cumprilo.

Pazo do Parlamento, 16 de xaneiro de 2017

Asinado dixitalmente por:
Noela Blanco Rodríguez na data 16/01/2017 13:56:38
Julio Torrado Quintela na data 16/01/2017 13:56:49
Xoaquín María Fernández Leiceaga na data 16/01/2017 13:56:59
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O Grupo Parlamentar de En Marea, a iniciativa dos seus deputados Paula
Quinteiro Araújo e David Rodríguez Estévez e a través do seu voceiro, Luis
Villares Naveira, o abeiro do disposto no artigo 160 do Regulamento da
Cámara, presenta a seguinte Proposición non de lei, para o seu debate en Pleno,
referente á contratación do servizo integral de helicópteros e brigadas con destino
á prevención e defensa contra os incendios forestais e á prevención, vixilancia e
coordinación de medios aéreos de defensa contra incendios forestais durante os
anos 2017 e 2018.
Exposición de Motivos:
No DOG nº 7 do 11 de xaneiro, a Consellería de Medio Rural, publicou a
resolución do 20 de decembro de 2016 pola que se anuncia a licitación, por
procedemento aberto suxeito a regulación harmonizada, dun servizo integral de
helicópteros e brigadas con destino á prevención e defensa contra os incendios
forestais e á prevención, vixilancia e coordinación de medios aéreos de defensa
contra incendios forestais durante os anos 2017 e 2018, sendo o servizo de
contratación da Consellería de Medio Rural a entidade adxudicataria.
Na descrición do contrato fala da contratación do servizo integral de helicópteros
e brigadas con destino á prevención e defensa contra os incendios forestais e á
prevención, vixilancia e coordinación de medios aéreos de defensa contra
incendios forestais durante os anos 2017 e 2018, divididos por lotes:


Lote 1: helicópteros de tipo lixeiro co persoal das brigadas
helitransportadas correspondentes.



Lote 2: helicóptero e técnicos coordinadores.
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Tamén se contempla unha admisión de prórroga por dúas anualidades máis.
O importe neto do mesmo ascende a 3.877.530,00 € e contémplase un valor
estimado de 8.344.396,00 € incluídas posibles prórrogas e modificacións con
fondos propios.
A adxudicación de medios aéreos polas administracións publicas comezou hai
tempo a ter certos problemas coa suposta relación administracións / empresas
adxudicatarias ata tal punto que a propia audiencia nacional é quen decide iniciar
unha profunda investigación sobre da adxudicación de medios aéreos por
diverxas comunidades autónomas xa que este asunto afecta a unha considerable
numero de comunidades autónomas e incluso países, como Portugal, Francia,
Italia, chile e por suposto España.
Polo tanto este é un tema altamente preocupante xa que as empresas que
investiga a audiencia nacional pactarían prezos entre elas para repartirse o pastel
da adxudicación de medios aéreos do estado español, pero a nos o que nos
preocupa a día de hoxe é Galiza, como moi ven sabe vostede a consellería ten
metida unha demanda feita polo sindicato CIG no ano 2012 por prevaricación
contra a anterior conselleira Rosa Quintana, contra o anterior secretario xeral
técnico Francisco José Vidal Pardo e contra o anterior Director Xeral de montes
Tomas Fernández Couto.
O curioso do asunto é que non so se contratan helicópteros senón que tamén se
contratan brigadas a través da empresa Natutecnia

subcontratada o mesmo

tempo por Inaer.
Esta practica que, segundo a consellería acaeceu de forma excepcional pola
proximidade da época de lumes naquel ano 2012, continua a día de hoxe pero
estendéndose moito máis, quere dicir que os helicópteros son todos de Inaer e as
brigadas helitransportadas son todas de Natutecnia, empresa que curiosamente
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fixo unha auditoría interna ó SPDCIF cunha pretensión clara de reducir o número
de brigadas do servizo público, informe pagado pola propia administración,
tamén curioso, e que a mesma empresa unha datas despois é contratada para
levar brigadas helitransportadas do sector privado.
Unha análise profunda do informe do Tribunal de Contas detectou xa en anos
anteriores que as consellerías de Medio Ambiente e Medio Rural cambiaron e
improvisaron criterios de puntuación das ofertas presentadas a varios concursos
cando xa se estaba producindo esa valoración.
É curioso que nos helicópteros e avións contratados por medio rural naquelas
datas se valorara elementos non incluídos nos pregos de condicións, en cambio
datos tan importantes como a cantidade da auga, ano de fabricación e
matriculación, horas pendentes ata próxima inspección, potencia e peso máximo
de despegue e a capacidade dos helibaldes non foron mellorados de forma
importante, polo tanto valoráronse elementos que non estaban incluídos nos
pregos de condicións, como por exemplo meses adicionais de prestación de
servizo, horas adicionais de voo ou o coñecemento lingua española utilizáronse
con elementos de mellora técnica vulnerando o artigo 86 del TLCAP, no informe
técnico tamén se incluíu a oferta económica que corresponde a mesa de
contratación.
Outra irregularidade do proceso correspondese coa inclusión da experiencia,
inicialmente nos pregos de condicións técnicas incluíase que os pilotos debían
contar cunha experiencia mínima de 500 horas, as empresas presentaron pilotos
cunha experiencia e 300 horas polo tanto non cumprían as condicións técnicas. A
adaptación dos pregos de condicións as circunstancias propias da empresa
modificando o prego de condicións técnicas non se adecuou aos protocolos que
fixa a axencia estatal de seguridade aérea en materia de navegación. Polo tanto
este informe do tribunal de contas indica que nese período de contratación citado
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e curioso que a empresa Inaer Galicia SL fose a única empresa licitadora cunha
oferta económica coincidente co presuposto de licitación aínda que a súa oferta
técnica obtivo unha valoración preocupantemente baixa de so 12,2 puntos de un
total de 60.
A actual distribución dos medios aéreos e as condicións técnicas dos mesmos
merece un profundo análise, estamos percibindo un cambio substancial na
principal ou nunha das principais funcións dun helicóptero de extincións de
incendios que é o lanzamento de auga sobre o lume forestal. Percíbese
perfectamente que xa nas condicións técnicas da capacidade dos helibaldes
redúcese a cantidade de auga en 200 litros por aeronave, mais hai unha tendencia
cada vez maior de contratar helicópteros lixeiros, tipo B3 que levan unha
capacidade de auga de 900 litros. Estes helicópteros teñen unha vantaxe
importante, que é que despegan moi rapidamente pero a tendencia constante
desta consellería de reducir a carga dos helibaldes dos helicópteros non ten moito
sentido debido á intensidade dos lumes que se producen na nosa terra, a eficacia
extintora en lumes de alta intensidade que cada vez son mais frecuentes (lumes
de cuarta e quinta rexeneración) con columnas convectivas de chamas de gran
altura, que fai que a capacidade de extinción de descargas dos helibaldes cun
volume de auga, ao noso parecer, escaso so produce un efecto de sufocación mais
que de extinción. Como reseña quería remarcar que aínda que o número de lume
redúcese de forma importante a superficie afectada por incendio é cada vez
maior; por exemplo neste ano habendo pouco máis de 2000 incendios
superáronse as 22.000 hectáreas cunha superficie media superior a 10 hectáreas
por lume, polo tanto consideramos que o modelo deseñado pola consellería
actualmente non é efectivo baseándose nos datos anterior mente citado, xa que
nas peores épocas de 10.000 lumes ano a superficie queimada por lume era de de
2,6 hectáreas, para nos está claro que manter un sistema privado con empresas
privadas de extinción con helicópteros con capacidades menores de descarga non
supón un beneficio en canto a eficacia do sistema de extinción aérea.
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Polo todo o exposto anteriormente, o Grupo Parlamentar de En Marea, presenta a
seguinte Proposición non de lei para o seu debate en Pleno:
O Parlamento de Galicia insta ao Goberno galego, e concretamente á Consellería
de Medio Rural, a analizar con profundidade un cambio de modelo e de
aeronave, e voltar a contratar directamente pola Xunta de Galiza ó persoal a
través das listas do Decreto de listas de contratación de persoal temporal, tal
como se facía antes con resultados moito mellores.

Santiago de Compostela, 13 de xaneiro de 2017.

Asinado dixitalmente por:

Paula Quinteiro Araújo na data 16/01/2017 17:08:01

David Rodríguez Estévez na data 16/01/2017 17:08:06

Luis Villares Naveira na data 16/01/2017 17:08:18
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Á Mesa do Parlamento
O Grupo Parlamentario Popular de Galicia, a través do seu Portavoz, e por
iniciativa dos deputados e deputadas, Martín Fernández Prado, Jaime
Castiñeiras Broz, Marta Novoa Iglesias, Silvestre José Balseiros Guinarte,
Daniel Varela Suanzes-Carpegna, Julia Rodriguez Barreira e Antonio
Mouriño Villar, deputados e deputadas do Grupo Parlamentario Popular de
Galicia, ao abeiro do disposto no artigo 160 e concordantes do
Regulamento da Cámara, presentan ante esa Mesa, a seguinte
Proposición non de lei en Pleno.

Exposición de Motivos:
Durante os últimos anos, O Grupo Popular do Parlamento de Galicia ven
apoiando de diversos xeitos a construción e desenvolvemento do Porto da
Coruña, tanto no referente a nova dársena de Punta Langosteira como no
referente as actividades e infraestruturas dos peiraos tradicionais.
Non se pode dicir o mesmo nos últimos tempos do actual Goberno
Municipal da Coruña, que dende un primeiro momento mostrou un
comportamento hostil cara a un ente de enorme transcendencia e
importancia na cidade, así o alcalde comparou nun hotel de luxo en Madrid
o Porto Exterior da Coruña co aeroporto de Castellón, chegou a dicir que
as obras da Mariña estaban sen licenza, subiulle o IBI ao Porto e as
empresas que nel operan ou segue sen pagar a certificación de obras de
2015.
Na actualidade, e logo de anos moi difíciles para conseguilo, o Porto
Exterior de Punta Langosteira atópase xa rematado e en pleno
funcionamento nas obras marítimas, e nos accesos por estrada,e
traballándose dende distintas administracións para culminar o proceso de
construción do acceso ferroviario xa comezado. Como case sempre, a
maior dificultade foi e é solventar os aspectos financeiros, para elo, está
vixente un convenio que o Concello da Coruña e o Ministerio de Fomento
firmaron no ano 2004, en ámbalas dúas administracións con gobernos
socialistas.
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Os convenios vixentes poden ser cambiados por acordo das partes, ou
teñen que ser cumpridos.
A Autoridade Portuaria da Coruña, ven traballando dende finais de 2015
no desenvolvemento deste convenio, e así, comunicoullo en marzo de
2016 o Presidente de Portos do Estado ao Alcalde da Coruña nunha
reunión entre ambos. En dita reunión comunicóuselle ao Alcalde que íase
a subastar os terreos da Solana e o Hotel Finisterre según as exixencias
impostas por Fomento no ano 2008, tamén cun Ministro e Presidente de
Portos Socialista.Nese momento o Alcalde da Coruña non manifestou
ningunha obxección a enaxenación deste ben patrimonial do Porto da
Coruña.
Meses máis tarde, en maio, e xa incorporado este punto na orde do día do
Consello de Administración da Autoridade Portuaria, o concelleiro e
representante do Concello da Coruña no Consello, anunciou por sorpresa
que o Concello estaba interesado en comprar a Solana, e o Porto retirou o
tema da orde do día e parou a poxa, proba da boa vontade de diálogo.
No seguinte Consello de Administración, o 30 de xuño de 2015, decidiuse
darlle ao Concello da Coruña un prazo de 6 meses para concretar
formalmente a oferta por estes terreos e non facer así poxa pública,prazo
que remataba a finais de decembro.
A sorpresa xeralizada foi que 9 meses despois de avisar da poxa e 6
meses despois de aberto o prazo formal para presentar una oferta, o
Concello da Coruña o único que fixo foi mandar unha carta de intencións
sen ningún valor xurídico, como reflicten os distintos informes de avogacía
do Estado,Intervención Xeral e Portos do Estado.Para maior
abundamento, o Concello da Coruña tramitou ata 12 modificativos
orzamentarios dende xuño de 2016, nos que en ningún deles incluíu un
solo euro para concretar ao menos unha oferta firme.
Esta inactividade municipal non e nova, as trabas aos proxectos
estratéxicos da cidade desenvolvidos por outras administracións veñen
sendo constante nos 19 meses de goberno da Marea, así seguen parados
por trabas municipais a intermodal, a ampliación de Alfonso Molina, ou o
Centro de Saúde de Santa Lucía entre outros.
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Por todo isto exposto, e ante a incapacidade demostrada ata o momento
polo Alcalde da Coruña para defender e apoiar os grandes temas da
cidade, e en concreto o desenvolvemento do porto da Coruña, e ca
vontade de seguir apoiando dende esta institución unha infraestrutura
clave para a cidade.
Polo exposto o Grupo Parlamentario Popular de Galicia presenta a
seguinte Proposición non de Lei en Pleno.
“O Parlamento de Galicia insta a Xunta de Galicia a dirixirse ao Alcalde de
A Coruña instándoo a negociar con Puertos del Estado e a Autoridade
Portuaria para atopar unha solución que permita conxugar a viabilidade
económica e social do porto co aproveitamento público dos terreos
portuarios”.
Santiago de Compostela , 17 xaneiro 2017.

Asinado dixitalmente por:
Pedro Puy Fraga na data 16/01/2017 19:13:42
Martín Fernández Prado na data 16/01/2017 19:14:03
Jaime Castiñeira Broz na data 16/01/2017 19:14:19
Marta Novoa Iglesias na data 16/01/2017 19:14:29
Silvestre Balseiros Guinarte na data 16/01/2017 19:14:43
Daniel Luis Varela Suanzes-Carpegna na data 16/01/2017 19:14:52
María Julia Rodriguez Barreira na data 16/01/2017 19:15:04
Antonio Mouriño Villar na data 16/01/2017 19:15:27
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Á Mesa do Parlamento

Partido dos
Socialistas
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O Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, por iniciativa da súa
deputada e do seu deputado Patricia Vilán Lorenzo e Juan Manuel Díaz
Villoslada, a través do seu portavoz, e ao abeiro do disposto no artigo 160 do
Regulamento da Cámara, presenta ante esa Mesa a seguinte proposición non
de lei para o seu debate en Pleno.
Exposición de motivos
En Galicia, as persoas presas non teñen recoñecido por lei o dereito a
asignación de avogado ou avogada polo sistema de asistencia xurídica gratuíta
para a defensa dos seus dereitos fronte a Administracion penitenciaria; a
designación prodúcese só ao acadar o trámite do recurso de apelación.
É certo que hai Colexios de Avogados (como Pontevedra, Ourense e Santiago)
que crearon no seu día quendas penitenciarias voluntarias e que xa en 2012 o
Consello da Avogacía Galega apoiara esta proposta, mais estas non deixan de
ser solucións parciais a un problema que debería atallar o Goberno da Xunta
de Galicia.
Por todo o exposto, o Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia presenta
a seguinte proposición non de lei en Pleno:
O Parlamento galego insta a Xunta de Galicia a crear un servizo especial de
asesoramento xurídico dentro do dereito a asistencia xurídica gratuíta dende a
entrada en prisión de calquera persoa.
Pazo do Parlamento, 17 de xaneiro de 2017
Asdo.: Patricia Vilán Lorenzo
Juan Manuel Díaz Villoslada
Deputada e deputado do G.P. dos Socialistas de Galicia
Asdo.: Xoaquín Fernández Leiceaga
Portavoz do G.P. dos Socialistas de Galicia
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Asinado dixitalmente por:
Patricia Vilán Lorenzo na data 17/01/2017 13:55:12
Juan Manuel Díaz Villoslada na data 17/01/2017 13:55:19
Partido dos
Socialistas
de Galicia

Xoaquín María Fernández Leiceaga na data 17/01/2017 13:55:26
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Á Mesa do Parlamento

Partido dos
Socialistas
de Galicia

O Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, por iniciativa da súa
deputada e do seu deputado Patricia Vilán Lorenzo e Juan Manuel Díaz
Villoslada, a través do seu portavoz, e ao abeiro do disposto no artigo 160
do Regulamento da Cámara, presenta ante esa Mesa a seguinte proposición
non de lei para o seu debate en Pleno.
Exposición de motivos
O servizo público da Xustiza é básico para a vertebración do Estado Social
e Democrático de Dereito. Por desgraza, nestes últimos anos de goberno do
PP, a Administración de Xustiza en Galicia sinalou a falta de vontade
política e de capacidade para asumir as competencias constitucionais e
estatutarias que a nosa Comunidade Autónoma ten no eido dunha
institución tan esencial.
Como indicador, o orzamento de gasto en actuacións relativas á
Administración de Xustiza para o exercicio 2017 é de algo máis de 104
millóns de euros, é dicir, só uns 12 millóns de euros máis que as previsións
para construcións que recollía o Plan de infraestruturas xudiciais 20102015.
No ano 1995, a Xunta de Galicia asumira a provisión de medios materiais e
económicos para o funcionamento da Administración de Xustiza e, dende
aquela, iniciouse unha política en materia de infraestruturas coa finalidade
de actuar na moi necesaria renovación e construción das instalacións
xudiciais. Así naceu o Plan de infraestruturas xudiciais co horizonte 20102015.
O vicepresidente da Xunta de Galicia recorre Galicia fachendoso de
investir “50.000 euros” en reformas cando o certo é que, só na provincia de
Pontevedra, nada do previsto no Plan de infraestruturas xudiciais 20102015 se ten feito: nada en Pontevedra, Vigo, Cambados, Vilagarcía de
Arousa, A Estrada ou Tui.
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Por todo o exposto, o Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
presenta a seguinte proposición non de lei para o seu debate en Pleno:
Partido dos
Socialistas
de Galicia

O Parlamento galego insta a Xunta de Galicia a avaliar os investimentos e
as infraestruturas xudiciais en toda a Comunidade Autónoma e a executar,
na súa totalidade no ano 2017, o Plan de infraestruturas xudiciais 20102015.
Pazo do Parlamento, 17 de xaneiro de 2017
Asdo.: Patricia Vilán Lorenzo
Juan Manuel Díaz Villoslada
Deputada e deputado do G.P. dos Socialistas de Galicia
Asdo.:Xoaquín Fernández Leiceaga
Portavoz do G.P. dos Socialistas de Galicia

Asinado dixitalmente por:
Patricia Vilán Lorenzo na data 17/01/2017 13:59:11
Juan Manuel Díaz Villoslada na data 17/01/2017 13:59:17
Xoaquín María Fernández Leiceaga na data 17/01/2017 13:59:22
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Partido dos
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O Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, por iniciativa das
súas deputadas e do seu deputado Patricia Vilán Lorenzo, María Dolores
Toja Suárez e Juan Manuel Díaz Villoslada, a través do seu portavoz, e
ao abeiro do disposto no artigo 160 do Regulamento da Cámara, presenta
ante esa Mesa a seguinte proposición non de lei para o seu debate en
Pleno.
Exposición de motivos
Nun medio de comunicación galego, o día 8 de xaneiro deste ano:
“Es una tendencia que se viene sucediendo en los últimos años, pero se
trata de un problema que se ha agudizado en los últimos meses, en los que,
precisamente, los delitos contra la propiedad privada, entre otros, se han
disparado en gran parte de los Concellos de la Costa da Morte. A día de
hoy, casi la mitad de los nueve puestos que conforman la V Compañía de la
Guardia Civil (que abarca desde A Laracha hasta Corcubión) están bajo
mínimos. La situación es especialmente preocupante en los destacamentos
de Camariñas, Ponteceso, Malpica y Vimianzo, donde apenas se cubren
entre el 30 y el 50% de las plazas existentes. En el puesto camariñán
trabajan tres guardias civiles, de los nueve adscritos. En Vimianzo, cinco
de once. En Malpica, dos de cuatro, aunque el caso más sangrante es el de
Ponteceso, donde según confirmó ayer el alcalde solo hay dos agentes de
siete. En el resto de destacamentos la situación presenta un mejor aspecto.
En Laxe y A Laracha están cubiertos con la práctica totalidad de las
plantillas y en Carballo hay unos cuarenta agentes de servicio.
La causa principal de que algunos puestos estén muy por debajo de los
índices normales de actividad se debe principalmente a las bajas laborales,
vacaciones, turnos de libranza y traslados sin que, según apuntaron varios
profesionales, la Dirección General de la Guardia Civil, a través de la
Subdelegación del Gobierno, haya tomado cartas en el asunto y revertir una
situación que gran parte de los alcaldes de la zona califican de preocupante.
Algunos profesionales, que prefieren mantenerse en el anonimato por
temor a represalias, han asegurado que en determinados fines de semana
hay verdaderos quebraderos de cabeza par cubrir los servicios nocturnos.
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Así, para el pasado fin de año estaban previstas dos patrullas para cubrir A
Laracha, Coristanco y Carballo. Dos de los agentes se pusieron de baja y
una de las patrullas fue anulada a última hora. La que quedó operativa
estaba formada por tres agentes, de los puestos de Carballo y Ponteceso.
Estos guardias civiles permanecieron atentos toda la noche a lo que pudiera
ocurrir, de forma simultánea, en A Laracha, Carballo, Coristanco,
Ponteceso, Malpica, Laxe y Cabana. En las comarcas de Soneira y Fisterra
ocurre tres cuartos de lo mismo: una patrulla para cubrir cuatro, cinco, seis
y hasta siete concellos”.
Isto está a ocorrer en todo o rural de Galicia e o Goberno galego cala, coma
sempre.
Hai redución de horarios e redución de medios persoais e de cadro de
persoal dos corpos da Garda Civil e da Policía Nacional (non digamos xa
da Policía adscrita). Como consecuencia, faltan información sobre os
veciños de cada pobo e vila, presenza no terreo e resposta rápida.
A Garda Civil nacía no século XIX coa fin de protexer o rural, pero cada
vez é máis urbana porque as patrullas o foron abandonando, polo que
tardan horas en chegar e a delincuencia increméntase. Ao que hai que
engadir o tremendo problema da despoboación en Galicia: cada vez hai
menos veciños e veciñas e cada vez son máis vellos. Como consecuencia, a
falta de seguridade tradúcese nunha falta de benestar.

Por todo o exposto, o Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
presenta a seguinte proposición non de lei para o seu debate en Pleno:
O Parlamento galego insta a Xunta de Galicia a esixir ao Goberno do
Estado a solución do problema de seguridade na nosa Comunidade
Autónoma a través dos seguintes medios:
1. O incremento dos medios persoais e do cadro de persoal dos corpos
da Garda Civil, da Policía Nacional e da Policía adscrita.
2. A cobertura das baixas laborais, vacacións, quendas de libranza e
traslados.
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3. A cobertura das prazas existentes nos Corpos e Forzas de Seguridade
na Comunidade Autónoma para garantir o servizo a prestar á
cidadanía.
Pazo do Parlamento, 17 de xaneiro de 2017
Partido dos
Socialistas
de Galicia

Asdo.: Patricia Vilán Lorenzo
María Dolores Toja Suárez
Juan Manuel Díaz Villoslada
Deputadas e deputado do G.P. dos Socialistas de Galicia
Asdo.: Xoaquín Fernández Leiceaga
Portavoz do G.P. dos Socialistas de Galicia

Asinado dixitalmente por:
Patricia Vilán Lorenzo na data 17/01/2017 14:03:25
María Dolores Toja Suárez na data 17/01/2017 14:04:23
Juan Manuel Díaz Villoslada na data 17/01/2017 14:04:29
Xoaquín María Fernández Leiceaga na data 17/01/2017 14:04:35
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Á Mesa do Parlamento
O Grupo Parlamentario Popular de Galicia, a través do seu Portavoz, e por iniciativa
das deputadas e deputados María Ángeles García Míguez, Paula Prado del Río,
Marta Rodríguez Arias, Aurelio Núñez Centeno, Miguel Tellado Filgueira,
Encarnación Amigo Díaz e Marta Rodríguez-Vispo Rodríguez, ao abeiro do
disposto nos artigos 160 e concordantes do Regulamento da Cámara, presenta ante
esa Mesa, a seguinte Proposición non de Lei para o seu debate en Pleno.

Exposición de motivos:
Os Centros de Información ás Mulleres (CIM) son un servizo de titularidade municipal
que, entre outras actividades, proporciona asesoramento xurídico e atención
psicolóxica especializada tanto a maiores de idade coma ás persoas menores,
orientación profesional, teleasistencia móbil para vítimas de violencia de xénero,
información dos recursos e máis información encamiñada a conquerir a igualdade.
Sendo unha prioridade a atención ás mulleres e os seus fillos e fillas, estes concellos
titulares dos CIM fináncianse tamén grazas o esforzo económico da Xunta de Galicia.
A Xunta de Galicia incrementa cada ano os recursos destinados a promover a plena
igualdade e a eliminar a violencia machista; parece razoable que o resto de
administracións públicas, sobre todo a administración local que é a máis cercana á
cidadanía, non suprima servizos especializados de atención ás mulleres.
A partires do mes de xaneiro de 2017 o CIM de Pontecaldelas deixará de facer a súa
labor a pesar dos seus dez anos de incansable e eficaz traballo e de ter o presuposto
asinado para tal fin por parte do organismo dependente da Vicepresidencia da Xunta
de Galicia destinado á loita contra a violencia de xénero.
Por todo o exposto, o Grupo Parlamentario Popular, presenta a seguinte Proposición
non de lei para o seu debate en Pleno:
“O Parlamento insta á Xunta de Galicia a que se dirixa ao Concello de Pontecaldelas a
fin de adoptar as medidas necesarias para evitar o peche do Centro de Información á
Muller deste municipio”.

9879

Santiago de Compostela 17 de xaneiro de 2017.

Asinado dixitalmente por:
Pedro Puy Fraga na data 17/01/2017 14:26:11
María Ángeles Garcia Míguez na data 17/01/2017 14:26:34
Paula Prado Del Río na data 17/01/2017 14:26:56
Marta Rodriguez Arias na data 17/01/2017 14:27:13
Aurelio Alfonso Núñez Centeno na data 17/01/2017 14:27:45
Miguel Ángel Tellado Filgueira na data 17/01/2017 14:27:57
María Encarnación Amigo Díaz na data 17/01/2017 14:28:13
Marta María Rodríguez-Vispo Rodríguez na data 17/01/2017 14:28:33
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O Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia por iniciativa dos seus
deputados e das súas deputadas, José Antonio Quiroga Díaz, Luís Manuel
Álvarez Martínez, María Concepción Burgo López, Patricia Vilán Lorenzo e
José Manuel Pérez Seco, 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.

Independentemente do debate sobre o cambio climático hai unha evidencia
constatada polos datos de recollida de choiva e temperaturas nas últimas décadas
que apuntan a un cambio no comportamento climático que vén a substanciarse
nunha realidade onde “hai” menos auga, feito comprobable na desaparición e
diminución de caudais e mananciais.

As canles de auga no noso rural etiquetados como mananciais, regos, regatos e
ríos teñen unha gran importancia que polas variables climáticas antes referidas
son xa a día de hoxe puntos estratéxicos que ano a ano vén incrementando o
valor non só desde o punto de vista medioambiental, ecolóxico e paisaxístico,
senón tamén como elementos claves para o desenvolvemento da actividade
humana e non só da económica: auga para o rego de cultivos, limpeza de
instalacións, subministro imprescindible de certas actividades transformadoras,
senón mesmamente para o abastecemento de auga potable para lugares, pobos,
vilas e cidades.

Mananciais, regos, regatos e ríos, viñeron experimentando un deterioro na
calidade e pureza das súas augas case en paralelo á diminución dos caudais.
Primeiro foron vertidos moi illados e circunstanciais que nos anos 80 acabaron
por xeneralizarse coa proliferación da gandaría intensiva a utilización de
tratamentos químicos aos cultivos e os vertidos de lugares, pobos e vilas.

Por outra banda, o éxodo do rural e o conseguinte envellecemento da poboación
de lugares, pobos e vilas, de comarcas enteiras, non só está sustentado nun
drástico cambio do modelo demográfico, cultural e produtivo.
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A falta de postos de traballo e de oportunidades no eido rural é o elemento que
acaba por facer desistir a moita xente nova para que non fixen a súa residencia en
parroquias, vilas e comarcas do rural galego. As actividades de transformación de
materias primas do eido rural (agricultura, gandaría e silvicultura ...) en produtos
manufacturados substanciadas en pequenas e medianas “industrias” teñen que ter
un valor estratéxico e todo o apoio das administracións e do tecido social.
Partido dos
Socialistas
de Galicia

O debate de desenvolvemento e medioambiente debe solucionarse a favor dunha
convivencia e complementariedade entre a actividade transformadora xurdida do
rural e o medioambiente.

A realidade que se vive todos os días evidéncianos unha continua agresión ao
medio natural en forma de vertidos aos mananciais, regos, regatos e ríos
orixinados por actividades de transformación do sector primario que poñen en
perigo non só a saúde das propias canles, senón tamén a pervivencia dos veciños
e veciñas no eido rural.

Ante esta situación o Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, presenta a
seguinte proposición non de lei:

O Parlamento de Galicia insta o Goberno galego para que cree o mapa de
vertidos en canles no medio rural por parte de industrias de transformación do
sector primario, diferenciando o tipo de vertidos, o seu impacto e perigosidade
para o medio.

Pazo do Parlamento, 16 de xaneiro de 2016

Asinado dixitalmente por:
José Antonio Quiroga Díaz na data 17/01/2017 16:39:22
Luis Manuel Álvarez Matínez na data 17/01/2017 16:39:33
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Maria de la Concepción Burgo López na data 17/01/2017 16:39:43
Patricia Vilán Lorenzo na data 17/01/2017 16:40:03
Jóse Manuel Pérez Seco na data 17/01/2017 16:40:13
Xoaquín María Fernández Leiceaga na data 17/01/2017 16:40:28
Partido dos
Socialistas
de Galicia
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O Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, por iniciativa dos seus
deputados, José Antonio Quiroga Díaz, Luís Manuel Álvarez Martínez, María
Concepción Burgo López, Patricia Vilán Lorenzo e José Manuel Pérez Seco, 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.

Sen entrar no debate sobre o cambio climático hai unha evidencia constatada
polos datos pluviométricos e térmicos (e outros moitos indicadores) que nas
últimas décadas apuntan a un cambio no comportamento climático. Isto vén a
substanciarse nunha realidade onde “hai” menos auga, feito comprobable na
desaparición e diminución de caudais e mananciais.

As canles de auga do noso rural etiquetadas como mananciais, regos, regatos e
ríos teñen unha grande importancia que polas variables climáticas antes referidas,
son a día de hoxe puntos estratéxicos que ano a ano vén incrementando o valor
non só desde o punto de vista medioambiental, ecolóxico e paisaxístico; ademais
de ser elementos claves para o desenvolvemento da actividade humana e non só
da económica (auga para o rego de cultivos, limpeza de instalacións, subministro
imprescindible de certas actividades transformadoras ...) senón, mesmamente
para o abastecemento de auga potable para vivendas.

Mananciais, regos, regatos e ríos, viñeron experimentando un deterioro na
calidade e pureza das súas augas, case en paralelo á diminución dos seus caudais.
Primeiro foron verteduras illadas e circunstanciais que nos anos 80 acabaron por
xeneralizarse coa proliferación da gandaría intensiva a utilización de tratamentos
químicos nos cultivos e a falla de saneamentos adecuados de lugares, pobos e
vilas.

Por outra banda, o éxodo do rural e o conseguinte avellentamento da poboación,
non só está sustentado nun drástico cambio do modelo demográfico, cultural e
produtivo. A falta de postos de traballo e de oportunidades no eido rural é o
elemento que acaba por facer desistir a moitos mozos para que non fixen a súa
residencia en parroquias, vilas e comarcas do rural galego.
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As actividades de transformación de materias primas do eido rural (agricultura,
gandaría e silvicultura ...) en produtos manufacturados substanciadas en
pequenas e medianas “industrias” deberían ter un valor estratéxico e todo o apoio
das administracións e do tecido social.
Partido dos
Socialistas
de Galicia

O debate de desenvolvemento e medioambiente debe solucionarse a favor dunha
convivencia e complementariedade entre a actividade transformadora xurdida do
rural e o medio.

Temos un bo exemplo da problemática na actualidade, neste último mes vense
suscitando polémica acompañada de alarma social en Chantada, pola petición
dunha industria transformadora de materia prima do rural (concello de Taboada),
que presenta unha solicitude de obras na Confederación Hidrográfica Miño-Sil
para verter os residuos da súa actividade no río Enviande (concello de Chantada),
a 2,4 km de distancia, cando a 1,5 m xa dispón de canles (río Moreda) para verter
desde a súa EDAR e mesmo ao pé da factoría como fan agora.

Somos conscientes de que toda actividade transformadora xera residuos pouco
beneficiosos para o medio ambiente e a calidade do aire e das augas, por iso,
entre outros medios, está a obrigatoriedade de dispor de estacións de depuración
de residuos. Se estes medios funcionan adecuadamente non entendemos como se
solicita unha autorización para realizar unha vertedura a 2,4 km, se xa se ten
unha pequena canle ao carón (onde verten na actualidade); a non ser que haxa
intención de levalo a unha canle con maior caudal onde se note menos o impacto
das verteduras.

Dado que cómpre amparar e potenciar a actividade transformadora derivada do
sector primario, dada a necesidade vital de amparar a calidade das augas e facer
compatibles a actividade co medio e como este problema non só se circunscribe
ao río Enviando e á problemática de Chantada-Taboada e a esta actividade, senón
que o mesmo problema atopalo no río Saviñao (cunha situación de deterioro
importante na saúde e vida das augas), ou no río Cabe con outras empresas de
transformación láctea, nos ríos que baixan do Courel coa extracción de lousa; ...
situacións extrapolables ás catro provincias galegas, a moitas canles de auga e a
moitas actividades ligadas ao sector primario.
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Entendemos que o Goberno galego é garante de calidade das augas públicas e por
outra banda, debe ser impulsor da actividade no sector primario, facendo
compatible desenvolvemento e medio, despois de proclamar que esta é a
lexislatura do rural.
Partido dos
Socialistas
de Galicia

Ante esta situación o Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, presenta a
seguinte proposición non de lei:

O parlamento de Galicia insta o Goberno galego para que:

1º) Cree unha liña de asesoramento técnico para o bo funcionamento do sistema
de tratamento de residuos de actividades de transformación do sector primario.

2ª) Cree unha liña de axudas económicas para mellorar, adaptar e/u crear
sistemas de depuración das actividades de transformación do sector primario que
non teñan impacto no medio.

Pazo do Parlamento, 16 de xaneiro de 2017

Asinado dixitalmente por:
José Antonio Quiroga Díaz na data 17/01/2017 16:41:03
Luis Manuel Álvarez Matínez na data 17/01/2017 16:41:14
Maria de la Concepción Burgo López na data 17/01/2017 16:41:25
Patricia Vilán Lorenzo na data 17/01/2017 16:41:36
Jóse Manuel Pérez Seco na data 17/01/2017 16:41:44
Xoaquín María Fernández Leiceaga na data 17/01/2017 16:41:53
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O Grupo Parlamentar de En Marea, por iniciativa da súa deputada Eva Solla
Fernández e ao abeiro do disposto no artigo 160 do Regulamento da Cámara,
presenta a seguinte Proposición non de lei para o seu debate en Pleno, relativa
ao dereito de permuta para traballadoras e traballadores interinos.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Segundo a Comisión Europea, dende o 2012, son numerosas as denuncias
recibidas neste organismo sobre as diferenzas de trato entre o persoal fixo e o
persoal con contrato de duración determinada que traballa no sector público no
conxunto do Estado Español, o que mostra un grave problema en canto ao
cumprimento da cláusula 4 do Acordo marco anexo á Directiva 1999/70/CE e
polo tanto unha responsabilidade ao non aplicar o Dereito da Unión Europea.
En Galicia, temos constancia de denuncias de traballadores e traballadoras
interinas con traballo no sector público dependente da Xunta de Galicia, que
están sendo discriminadas pola súa condición de traballadoras con contrato de
duración determinada fronte aquelas outras fixas.
Un exemplo, son as solicitudes de traballadoras interinas da Consellería de
Benestar Social, para poder permutar entre elas os postos de traballo que
actualmente ocupan e adaptalos a unha mellor conciliación da súa vida laboral e
persoal, dereito do que actualmente non poden disfrutar.
Estas solicitudes son denegadas de forma automática pola dirección Xeral da
Función Pública en aplicación do establecido no artigo 17 do V Convenio
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colectivo único do persoal laboral da Xunta de Galicia, que non só está obviando
o artigo 15.6 do ET, si non tamén, cometendo nunha grave irresponsabilidade ao
non aplicar o Dereito da Unión Europea, pois o principio de igualdade de trato e
non discriminación é un dos principios xerais do Dereito da UE, polo que a
Directiva debe ser considerada de alcance xeral.
A Comisión Europea ten manifestado en reiteradas ocasións que a mera natureza
temporal do emprego non constitúe por si soa unha razón obxectiva a efectos da
non aplicación da disposición europea, xa que de ser así, deixaría os obxectivos
da Directiva 1999/70/CE e o Acordo marco carentes de contido, perpetuando
unha situación desfavorable.
Por todos estes feitos, En Marea presenta a seguinte Proposición non de lei para o
seu debate en Pleno:
O Parlamento de Galicia insta á Xunta de Galicia a permitir a permuta das
traballadoras ou traballadores interinos do persoal laboral dependente da propia
Xunta en aplicación da Directiva 1999/70/CE e a cláusula 4 do Acordo marco
anexo á Directiva.
Santiago de Compostela, 16 de xaneiro de 2017.

Asdo.: Eva Solla Fernández,

Asdo.: Luís Villares Naveira,

Deputada do G.P. de En Marea.

Voceiro do G.P. de En Marea.
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Asinado dixitalmente por:

Eva Solla Fernández na data 16/01/2017 13:41:22

Luis Villares Naveira na data 16/01/2017 13:41:27
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O Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, por iniciativa do seu
deputado e da súa deputada Julio Torrado Quintela e María Dolores
Toja Suárez, a través do seu portavoz, e ao abeiro do disposto no artigo
160 do Regulamento da Cámara, presenta a seguinte proposición non de
lei para o seu debate en Pleno.
Exposición de motivos
As rías galegas supón un dos bens naturais máis relevantes que ten a nosa
Comunidade Autónoma e supón, ademais, unha fonte de riqueza non so de
carácter medioambiental senón tamén económica por ser un recurso dada a
súa produtividade en termos marisqueiros. Froito desto, existe unha gran
preocupación sobre o estado do saneamento das rías galegas, pois os
problemas asociados á contaminación e o mal estado das augas e os fondos
das rías deriva en perdas económicas relevantes por problemas de
extracción e redución tanto de tamaño dos produtos como da súa cantidade.
A Unión Europea advertiu en diversas ocasións dos problemas de
saneamento das rías galegas e a súa repercusión sobre a actividade
extractiva. Froito destas advertencias, e das visitas de delegados/as do
organismo europeo, xa en 2013 produciuse un informe de amoestación,
con avisos de sancións sobre os futuribles fondos Feder, entre outras
cuestións, e España foi sancionada polo estado das rías galegas.
O sector marisqueiro vén manifestando continuamente o seu rexeitamento
ao desleixo da Xunta de Galicia na acción de atención ás rías, en liña co
sinalado pola UE, así como a aposta pola especial protección das zonas en
que se cultivan bivalvos, instando á Xunta de Galicia a negociar a
implantación destas medidas en cooperación coas institucións europeas.
En contra desto, o sector comproba con tristeza como existen promesas
continuamente incumpridas sobre medidas de saneamento, como por
exemplo os 11 millóns de euros que no propio 2013 prometeu o entón
conselleiro de Medio Ambiente Agustín Hernández para a ría de Arousa, e
do que non existiu ningunha nova posterior.
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Mentres tanto, o sector marisqueiro segue véndose obrigado a parar a súa
actividade durante o ano froito dos problemas xerados por esta
contaminación, como se pode comprobar en datos ofrecidos polo propio
sector que apuntan a un descenso de especies, dende 2010 a 2016, época na
que se perdeu máis da metade da produción en produtos como a vieira ou a
volandeira ou o berberecho, e tamén de relevancia na ameixa.
Por todo o exposto, o Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
presenta a seguinte proposición non de lei para o seu debate en Pleno:
O Parlamento galego insta a Xunta de Galicia a:
1. Implantar un plan de rexeneración das rías galegas para esta
lexislatura 2016-2020, que reduza con efectividade os niveis de
contaminación existente.
2. Iniciar os procesos de negociación necesarios coa UE para destacar
de maneira especial as zonas de cultivo e extracción de bivalvos,
conseguindo para elas un tratamento distinguido que redunde en
mellora das condicións e da protección do sector en caso de
dificultades para o traballo.
3. Realizar un informe anual específico sobre os niveis de
contaminación das rías galegas, que sexa debatido na Comisión 8.ª,
Pesca e Marisqueo do Parlamento de Galicia.

Pazo do Parlamento, 17 de xaneiro de 2017
Asdo.: Julio Torrado Quintela
María Dolores Toja Suárez
Deputado e deputada do G.P. dos Socialistas de Galicia
Asdo.: Xoaquín Fernández Leiceaga
Portavoz do G.P. dos Socialistas de Galicia
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Asinado dixitalmente por:
Julio Torrado Quintela na data 17/01/2017 17:27:32
Partido dos
Socialistas
de Galicia

María Dolores Toja Suárez na data 17/01/2017 17:27:37
Xoaquín María Fernández Leiceaga na data 17/01/2017 17:27:45
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O Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, por iniciativa das
súas deputadas e do seu deputado Patricia Vilán Lorenzo, María Dolores
Toja Suárez, Raúl Fernández Fernández e María Luisa Pierres López,
a través do seu portavoz, e ao abeiro do disposto no artigo 160 do
Regulamento da Cámara, presenta ante esa Mesa a seguinte proposición
non de lei para o seu debate en Pleno.
Exposición de motivos
En febreiro de 2013, varios eurodeputados do Parlamento europeo viñan a
Galicia para controlar a depuración das rías galegas e concluían que as
zonas nas nosas rías que aínda son moi produtivas están en grave perigo se
non se toman medidas; máis en concreto, con relación á ría de O Burgo,
quedaron impactados polos lodos, que chegaban a uns dous metros de
profundidade e que case “tragan” a un traballador que baixou o día da
visita.
A vixente Lei de augas de Galicia, do 4 de novembro de 2010, e o seu
Regulamento, do 22 de xuño de 2012, foron propostas polo Goberno de
Feijóo e aprobadas polo Parlamento de Galicia so cos votos favorables do
Partido Popular. As dúas normas recollen preceptos relativos ao
saneamento, incluídos novos tributos para saneamento.
A ría de Arousa e os problemas de saneamento e depuración en Ribeira son
outro punto máis nesta “carreira” do Goberno do PP: en xuño de 2009,
Augas de Galicia elaboraba o anteproxecto de construción e explotación da
Edar de Ribeira, presentando a solicitude de cualificación ambiental en
xullo daquel ano.
Dende entón, o Goberno do PP ten feito un “plan” para o saneamento da
ría; un estudo de impacto ambiental e unha promesa electoral do
Conselleiro de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas de executar o
proxecto de pluviais e fecais en Ribeira, no borde marítimo, cun importe de
3.000.0000 de euros.
Non obstante, ademais dos problemas co emisario submarino (xulgados
incluídos), do mal funcionamento dos tanques de tormenta e dos sifóns e
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dos vertidos ao mar de lixo e de augas non debidamente depuradas (non se
pode esquecer que desembocan nunha zona sita entre os parques naturais
de Corrubedo e das Illas Atlánticas), hoxe hai 475 denuncias por problemas
de salubridade derivados do mal funcionamento da Edar en probas.
Informes técnicos sobre a EDAR din que se observan medicións moi altas
de sulfhídrico nas estacións de bombeo e que, nalgúns casos, se sitúan fóra
de rango.
É importante dicir que, dende o ano 2014, a sociedade estatal ACUAES
iniciaba a obra da depuradora, no marco dun convenio entre os gobernos do
Estado e a Xunta, financiada con fondos Feder.
Por todo o exposto, o Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
presenta a seguinte proposición non de lei para o seu debate en Pleno:
O Parlamento galego insta a Xunta de Galicia a:
1. Esixir do Goberno do Estado a que, neste primeiro semestre de 2017,
se tomen as medidas necesarias para solucionar os problemas da Edar
en probas de Ribeira.
2. Non recepcionar a obra por parte de Augas de Galicia ata que se
solucionen efectiva e definitivamente estes problemas.
Pazo do Parlamento, 17 de xaneiro de 2017
Asdo.: Patricia Vilán Lorenzo
María Dolores Toja Suárez
Raúl Fernández Fernández
María Luisa Pierres López
Deputadas e deputado do G.P. dos Socialistas de Galicia
Asdo.: Xoaquín Fernández Leiceaga
Portavoz do G.P. dos Socialistas de Galicia
Asinado dixitalmente por:
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Patricia Vilán Lorenzo na data 17/01/2017 17:32:28
María Dolores Toja Suárez na data 17/01/2017 17:32:36
Raúl Fernández Fernández na data 17/01/2017 17:32:43
Partido dos
Socialistas
de Galicia

María Luisa Pierres López na data 17/01/2017 17:32:49
Xoaquín María Fernández Leiceaga na data 17/01/2017 17:32:54
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O Grupo Parlamentar de EN MAREA, a iniciativa da súa deputada Carmen
Santos Queiruga e do seu deputado Luís Villares Naveira, ao abeiro do disposto
no artigo 160 do Regulamento da Cámara, presenta a seguinte Proposición non
de lei para o seu debate en Pleno.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
A corrupción, segundo o CIS, representa unha das maiores preocupacións para os
cidadáns do Estado. Un problema que pola súa gravidade xera unha enorme
alarma social. Correspóndenos a todos os poderes públicos traballar para crear as
ferramentas que erradiquen este asunto de raíz.
O CIS non é o único organismo que recolle nos seus informes a corrupción como
un problema de enorme calado. Segundo datos da ONG Transparencia
Internacional, a percepción da corrupción en España non fixo máis que aumentar
nos últimos catro anos, un aumento só equiparable con países como Libia,
Turquía ou Brasil.
Casos de corrupción como a Pokemon, Conde Roa ou Campeón, poñen de
manifesto que Galicia non é inmune a esta lacra. Son moitas as voces que veñen
pedindo máis medios para loitar contra un problema que afecta de forma
importante a nosa terra.
Cando falamos de corrupción, falamos tamén dun espolio público a todos os
galegos e galegas. No 2013, o exalcalde santiagués do Partido Popular, Santiago
Gerardo Conde Roa, foi condenado pola fraude fiscal de 291.000 euros na venda

9896

dunha promoción de vivendas. Cartos que non se declararon e que non puideron
ser utilizados, por exemplo, para axudas sociais ou para a promoción económica
dos autónomos e das pequenas e medianas empresas.
Álvaro García Ortiz, fiscal e presidente da Unión Progresista de Fiscais,
consideraba,

nunha entrevista radiofónica en abril do 2016, que “é

absolutamente incomprensible que non exista unha fiscalía anticorrupción en
Galicia”, afirmaba, ademais, que “os fiscais xeneralistas non coñecemos
perfectamente os mecanismos de branqueo, de contratación e de inspección
fiscal”, para continuar, “se existise unha persoa especializada capaz de facelo,
como en calquera organización pública ou nun hospital, un especialista fai moito
mellor as cousas que calquera xeneralista. É unha demanda que temos dende fai
moitísimo tempo, é absolutamente incomprensible que non se fixera”.
O señor Álvaro García Ortiz non é o único membro da fiscalía galega que se fai
eco desta demanda, así o Fiscal Superior de Galicia, Fernando Suanzes, nunha
entrevista recollida nun medio de comunicación escrito, consideraba, en
decembro do 2016, que “Galicia, polos delitos de corrupción que rexistra,
necesita un fiscal especializado”, consideraba que “os delitos relacionados coa
corrupción son complexos e necesitan unha investigación precisa e detallada.
Tenden a perpetuarse no tempo. Independentemente de canto tarden en instruírse
e xulgarse, son delitos que teñen peculiaridades e o mecanismo probatorio non é
fácil”
Outras Comunidades Autónomas como Murcia ou Valencia, posúen un fiscal
anticorrupción especializado no seu territorio. Dende En Marea, consideramos un
agravio que Galicia non conte cun Fiscal anticorrupción propio.
Polo exposto, formulamos a seguinte proposición non de lei para o seu debate en
Pleno:
O Parlamento galego insta a Xunta de Galicia a:
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1.

Instar ao Ministerio de Xustiza a que aumente a planta do Ministerio

Fiscal en Galicia.
2.

Instar á Fiscalía Xeral do Estado a que designe un fiscal anticorrupción

exclusivo para Galicia.
Santiago de Compostela, 18 de xaneiro de 2017.
Asdo.: Carmen Santos Queiruga
Luís Villares Naveira
Deputada e Voceiro do G.P. de En Marea.

Asinado dixitalmente por:

Carmen Santos Queiruga na data 18/01/2017 17:18:34

Luis Villares Naveira na data 18/01/2017 17:18:39
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O Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, por iniciativa dos seus
deputados José Manuel Pérez Seco e Abel Losada Alvarez, 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 comercio en Galicia é unha as nosas maiores fontes de riqueza e cohesión
social. A súa importancia, non só para a economía senón tamén dende o puntos
de vista social e urbano, está fóra de toda dúbida.

En Galicia, o peso do comercio na economía é superior, ao conxunto da Unión
Europea, alcanzando arredor do 12 % do PIB total e preto do 18 % do emprego.

O Goberno galego aprobou o Plan estratéxico de impulso ao comercio galego
2015 – 2020, cuxo obxectivo fundamental era o desenvolvemento dunha
estratexia de promoción, impulso e mellora da competitividade do sector.

Por todo o exposto, o Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia presenta a
seguinte proposición non de lei:

O Parlamento de Galicia insta o Goberno galego para que:

1º) Elabore e presente nesta Cámara, no actual período de sesións, un plan
integral de axudas ao pequeno e mediano comercio, para a recuperación
económica e o fomento do emprego neste sector, co obxecto de rematar coa
“choiva fina” de axudas repartida entre as asociacións de comerciantes.

2º) Contemple, no dito plan, axudas para a mellora da súa competitividade.

3º) Desenvolva programas para transitar dende o comercio tradicional ao
comercio especializado.
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4º) Xere as condicións precisas para que o pequeno comercio galego poida
aproveitar os beneficios das economías de escala.

5º) Reforce a imaxe de marca.
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6º) Favoreza a implantación de centrais de compra, cunhas dotacións
orzamentarias que se elevarán polo menos nun 50 % para o exercicio 2017.

Pazo do Parlamento, 18 de xaneiro de 2017

Asinado dixitalmente por:
Jóse Manuel Pérez Seco na data 18/01/2017 18:47:41
Abel Fermín Losada Álvarez na data 18/01/2017 18:47:52
Xoaquín María Fernández Leiceaga na data 18/01/2017 18:48:03
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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
das deputadas e deputados Montserrat Prado Cores, Ana Belén Pontón Mondelo,
Olalla Rodil Fernández, Xosé Luis Rivas Cruz, Noa Presas Bergantiños e Xosé
Luis Bará Torres, ao abeiro do disposto no Regulamento da Cámara, presenta a
seguinte Proposición non de lei para o seu debate en Pleno, relativa ás deficiencias
do servizo de urxencias do Novo Hospital de Vigo.

O proceso de construción do Novo Hospital de Vigo estivo envolto desde o seu
inicio polo escándalo, a polémica e a sospeita.Cambio de modelo, modificación do
proxecto, con importante redución, licitación, multiplicación do orzamento..
Coa posta en funcionamento, púxose ao descuberto con toda claridade a folla de
ruta marcada, a peor faciana do Partido Popular ao servizo dos poderes económicos a
costa dos petos d@s cidadáns.Foi unha actuación temeraria, sen garantías, con múltiples
deficiencias, sen os equipos precisos, sen rematar as obras, sen contar c@s
traballadores/as. Unha actuación temeraria que pon en risco a saúde e a vida dos doentes
e a seguridade dos profesionais.
Foron múltiples as denuncias das deficiencias existentes realizadas por
usuari@s, profesionais e organizacións sindicais.
Máis dun ano despois de terse posto en funcionamento seguen as deficiencias,
as irregularidades e as denuncias. Profesionais do servizo seguen a denunciar as
deficiencias existentes que consideran graves e que afectan ao normal desenvolvemento
do traballo e á atención e seguridade d@s doentes, sen que as mesmas sexan tidas en
conta pola dirección.
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As/os profesionais denuncian:


A falta de persoal, que afecta a todas as categorías, e a

precariedade de moitos contratos, unha altísima eventualidade( 50%), moit@s
con unha altísima rotación nos contratos. A negativa de dotar do persoal
imprescindíbel para ofrecer un servizo de calidade.


Non se cumpren as ratios recomendadas desde a Sociedade de

Enfermería de Urxencias e Emerxencias, nin en camas de observación, nin en
“boxes”. En consultas, triaxe ou zona de atención xinecolóxica non hai
auxiliares na quenda de noite.


Mal funcionamento dos circuítos tanto asistenciais como de

probas diagnósticas, mala distribución tanto arquitectónica como de espazos(
distancias demasiado largas e circuítos pouco operativos, masificación de
espazos, demoras na realización de probas diagnósticas, acumulo de doentes
pendentes de resultados, demoras nos ingresos en planta e nos traslados a
domicilio ou outros centros).


Risco para a seguridade do doente e vulneración de dereitos

básicos (zonas comúns saturadas, falta de aseos, ausencia de baño adaptado
boxes de aillamento insuficientes).

O Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego, atendendo as demandas
d@s profesionais do servizo de urxencias do Novo Hospital de Vigo, presenta a
seguinte proposición non de lei para o seu tratamento en Pleno:
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“O Parlamento de Galiza, insta ao Goberno galego a que proceda de inmediato a
subsanar os déficits de persoal e á corrección das deficiencias existentes neste servizo,
denunciadas sistematicamente polo persoal que presta os seus servizos no mesmo.”

Santiago de Compostela, 19 de xaneiro de 2017

Asdo.: Montserrat Prado Cores
Olalla Rodil Fernández
Xosé Luis Rivas Cruz
Noa Presas Bergantiños
Xosé Luis Bará Torres
Deputadas e deputados do G.P. do BNG
Ana Belén Pontón Mondelo
Portavoz do G.P. do BNG

Asinado dixitalmente por:
María Montserrat Prado Cores na data 19/01/2017 11:46:48
Olalla Rodil Fernández na data 19/01/2017 11:46:54
Xose Luis Rivas Cruz na data 19/01/2017 11:46:58
Noa Presas Bergantiños na data 19/01/2017 11:47:02
Xosé Luis Bará Torres na data 19/01/2017 11:47:06
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Ana Pontón Mondelo na data 19/01/2017 11:47:11

9904

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
das deputadas e deputados Olalla Rodil Fernández, Noa Presas Bergantiños, Ana
Belén Pontón Mondelo, Xosé Luis Rivas Cruz, Montserrat Prado Cores e Xosé
Luis Bará Torres, ao abeiro do disposto no Regulamento da Cámara, formula a
seguinte Proposición non de lei para o seu debate en Pleno.

O decreto 79/2010 para o plurilingüismo no ensino non universitario prevé na
súa disposición adicional quinta que, con periodicidade anual, a Consellaría de
Educación avaliará os resultados prácticas da súa aplicación nos distintos niveis
educativos.
A piques de se cumpriren sete anos da súa entrada en vigor o goberno galego
aínda non fixo nen unha soa avaliación ao respeito e mesmo rexeitou no ano 2013 o
ofrecemento das tres universidades galegas para que fosen as súas equipas de
investigación as que, de maneira independente, levasen a cabo un proxecto de
avaliación.
Malia os distintos estudos que foron publicados nos últimos anos (IGE, 2014)
nos que se advirte dun retroceso nos usos habituais do galego entre o conxunto da
sociedade galega, especialmente entre a mocidade, así como outros que atinxiron a
poboación infantil de 3-6 anos (A Mesa pola Normalización Lingüística, 2015; Nova
Escola Galega-RAG, 2016), até o momento a Consellaría de Educación continúa sen
avaliar, de acordo co disposto no propio decreto, o impacto da aplicación desta medida
no ensino regrado.
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Por todo o exposto, o Grupo Parlamentar do BNG formula a seguinte
proposición non de lei para o seu debate en Pleno:
“O Parlamento insta a Xunta de Galiza a avaliar os resultados prácticos que tivo
a aplicación do Decreto 79/2010 desde a súa entrada en vigor e a facelos públicos, a
comezar pola presentación dos resultados nesta Cámara.”

Santiago de Compostela, 19 de xaneiro de 2017

Asdo.: Olalla Rodil Fernández
Xosé Luis Rivas Cruz
Montserrat Prado Cores
Xosé Luis Bará Torres
Noa Presas Bergantiños
Deputadas e deputados do G.P. do BNG
Ana Belén Pontón Mondelo
Portavoz do G.P. do BNG

Asinado dixitalmente por:

Olalla Rodil Fernández na data 19/01/2017 12:45:19

Xose Luis Rivas Cruz na data 19/01/2017 12:45:26
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María Montserrat Prado Cores na data 19/01/2017 12:45:36

Noa Presas Bergantiños na data 19/01/2017 12:45:37

Xosé Luis Bará Torres na data 19/01/2017 12:45:41

Ana Pontón Mondelo na data 19/01/2017 12:45:45
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Partido dos
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O Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, por iniciativa do seu deputado
Luís Manuel Álvarez Martínez, e da súa deputada, María Concepción Burgo
López, a través do portavoz e ao abeiro do disposto no artigo 160 do
Regulamento da Cámara, presentan ante esa mesa a seguinte proposición non de
lei para o seu debate en Pleno.

A existencia de materias afíns é algo inherente ao sistema educativo, formando
parte da tradición, fondamente arraigada, do traballo dos e das docentes.

Aínda que cabe entender que exista profesorado que imparte materias distintas
daquelas nas que é especialista en aras de optimizar os recursos humanos
dispoñibles, non é menos certo que é un obxectivo desexable que esa realidade
supoña a menor porcentaxe posible.

Pero ademais do anterior, tampouco cabe dúbida de que a impartición de materias
por profesorado especialista é a máxima garantía, dende este punto de vista, dun
ensino de calidade.

No actual modelo, danse por suposto certas afinidades entre materias que non son
necesariamente certas e que repercuten de xeito negativo na formación do
alumnado.

No caso da educación infantil e educación primaria non é infrecuente atopar
casos de mestras e mestres impartindo especialidades distintas da propia,
situación que se torna particularmente preocupante ao asimilar, en certa medida,
as especialidades de Pedagoxía terapéutica e Audición e linguaxe, situación
amplamente estendida na nosa Comunidade Autónoma.

No caso da educación secundaria obrigatoria e bacharelato a situación é similar,
se non máis grave.
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Por exemplo, suponse que un ou unha profesor/a de matemáticas pode dar como
materia afín física e química, bioloxía e xeoloxía, debuxo técnico ou mesmo
tecnoloxía. A realidade é que un ou unha licenciado/a ou graduado/a en Ciencias
Matemáticas pode non ter cursado na súa formación superior ningunha materia
allea ás matemáticas; sirva como exemplo desta afirmación o Grao en Ciencias
Matemáticas da Universidade de Santiago de Compostela. Análogos exemplos
poden atoparse en calquera especialidade.

O anterior supón que temos profesorado impartindo materias na educación
secundaria e no bacharelato cunha formación académica que se corresponde co
mesmo nivel de estudios que están a impartir, o que supón unha eiva na
formación para os alumnos.

Pero ademais, no caso de que nos refiramos a profesorado de centros privados
(concertados ou non), a propia norma, tanto estatal como autonómica, esixe unha
titulación axeitada e, adicionalmente, acreditar unha formación superior axeitada,
que se concreta en ter cursado 24 créditos nas ensinanzas superiores relacionadas
coa materia que se pretende impartir.

No exemplo anterior, un ou unha graduado/a en matemáticas pola Universidade
de Santiago non podería impartir bioloxía e xeoloxía nun centro privado, pero si
nun centro público.

Esta situación plantea directamente o debate sobre a existencia de distintos
criterios, sendo neste caso, e de forma evidente, a ensinanza pública a que
presenta un manifesto déficit de esixencia.

O anterior leva de forma obvia á necesidade de reformular o modelo de materias
afíns de xeito que se garanta, de forma absolutamente prioritaria, a calidade do
ensino do alumnado dos centros públicos. Por este motivo preséntase a seguinte
proposición non de lei:

O Parlamento de Galicia insta o Goberno galego a que constitúa unha mesa de
traballo na que se integre ás organizacións representativas do profesorado, para
elaborar un catálogo de materias afíns que permita:
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a) Que o alumnado teña garantida a calidade da ensinanza que recibe.

b) Que o profesorado coñeza as materias que debe impartir con carácter de
afín alleas á súa propia especialidade.
Partido dos
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c) Que as vacantes provisionais de profesorado segan un marco común en
toda a Comunidade Autónoma.

Pazo do Parlamento, 18 de xaneiro de 2017

Asinado dixitalmente por:
Luis Manuel Álvarez Matínez na data 19/01/2017 13:09:12
Maria de la Concepción Burgo López na data 19/01/2017 13:09:22
Xoaquín María Fernández Leiceaga na data 19/01/2017 13:09:36
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O Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, por iniciativa das
súas deputadas e dos seus deputados María Luisa Pierres López,
Concepción Burgo López, Luis Manuel Alvarez Martínez, Abel Losada
Alvarez, Patricia Vilán Lorenzo e Julio Torrado Quintela a través do
seu portavoz, e ao abeiro do disposto no artigo 160 do Regulamento da
Cámara, presenta ante esa Mesa a seguinte proposición non de lei para o
seu debate en Pleno.
Exposición de motivos
Achegar a Administración ao administrado, e velar pola eficiencia e
adaptación aos tempos dos servizos públicos é unha das obrigas da
Administración pública.
A evolución tecnolóxica facilita hoxe en día a implantación das
tramitacións electrónicas, os rexistros e sinaturas dixitais, as secretarías
virtuais, así como plataformas dixitais nas que facer pública a tramitación
de expedientes, as licitacións, as convocatorias, etc..sendo ferramentas xa
familiarizadas e presentes moitas delas en
diversos organismos
dependentes das administracións do Estado, autonómicas ou municipais.
A mellora nas tramitacións que facilitan estas ferramentas é incuestionable,
así como favorece a transparencia para a cidadanía e a trazabilidade no
seguimento dos expedientes.
Detéctanse servizos específicos dependentes da Xunta de Galicia con
numerosas queixas, coma é o Servizo de Patrimonio Cultural da Xefatura
Territorial de Pontevedra dependente da Consellería de Cultura, Educación
e Ordenación Universitaria da Xunta de Galicia, o cal informa sobre todos
os proxectos que afecten a edificacións ou construcións de diversas
tipoloxías con algún tipo de protección en todo o ámbito da provincia de
Pontevedra.
Son moitos os técnicos e técnicas, concellos e promotores particulares que
veñen reiterar as serias dificultades coas que se atopan neste servizo, e que
relacionamos a continuación:
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 Dificultade para coñecer o estado dos expedientes (falta de
trazabilidade).
 Discrecionalidade no emprego de criterios en función do técnico
asignado.
 Falla de orientación previa fiable previo a presentación dos proxectos.
 Perda ocasional da documentación entregada, no envío interno entre
administracións.
 Dificultade para conseguir citas presenciais co técnico asignado trala
recepción dun informe negativo.
 Peche de expediente tras informes negativos que conleva o reinicio
dos trámites e o pago das taxas no concello de orixe.
O conxunto de todas estas circunstancias provoca, a grave demora na
tramitación dos expedientes, algúns deles estancados durante anos, a falta
de transparencia, gastos engadidos para o administrado, e ineficacia total
na resolución dos expedientes de licenza, dificultando ao fin e o cabo a
iniciativa de actuacións de rehabilitación e recuperación do Patrimonio.
Nun goberno que apela á rehabilitación do patrimonio construído e da
vivenda, non se pode entender que un servizo fundamental coma é o de
Patrimonio estea a xerar tantas queixas. De feito son moitos os promotores
que desisten do inicio de actuacións de rehabilitación por medo a atoparse
con informes que dificulten a consecución das licencias. Isto atenta
claramente ao mantemento de moito dese patrimonio ameazado con acabar
arruinado.
Unha perda cultural non só para os promotores, públicos ou privados,
senón para todos e todas.
Os socialistas consideramos que todas estas circunstancias deben ser
solventadas con carácter de urxencia, e por iso o Grupo Parlamentario dos
Socialistas de Galicia presenta a seguinte proposición non de lei para o seu
debate en Pleno:
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O Parlamento galego insta a Xunta de Galicia a desenvolver, de forma
inmediata, un protocolo de actuación que garanta para todos os servizos de
Patrimonio Cultural de Galicia:
Partido dos
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a) Iniciar os trámites precisos para xerar unha plataforma virtual que,
seguindo o exemplo doutras existentes noutras comunidades, poida atender
e resolver consultas diversas, co fin de aclarar criterios de actuación e
facilitar unha información previa e fiable á presentación das
documentacións.
b) Facilitar a trazabilidade dos expedientes iniciados nos servizos que
permita ao administrado coñecer en cada momento o estado do mesmo, así
como dos días de convocatoria da comisión e os asuntos a tratar nelas.
c) Favorecer a atención presencial ao administrado previa e trala
comunicación dun informe, sexa este positivo ou negativo.
d) Crear unha plataforma común para o rexistro e para os diferentes
servizos da administracións involucrados na tramitación dun mesmo
expediente, onde se poida proceder a suba e descarga dos mesmos en
formato dixital.
e) Determinar prazos realistas para presentación de novas documentacións
que solventen as causas dun expediente negativo e que evite o peche dun
expediente inxustificadamente e o conseguinte pago de novas taxas.

Pazo do Parlamento, 19 de xaneiro de 2017
Asdo.: María Luisa Pierres López
Concepción Burgo López
Luis Manuel Alvarez Martínez
Abel Losada Alvarez
Patricia Vilán Lorenzo
Julio Torrado Quintela
Deputadas e deputados do G.P. dos Socialistas de Galicia
Asdo.: Xoaquín Fernández Leiceaga
Portavoz do G.P. dos Socialistas de Galicia

Asinado dixitalmente por:
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María Luisa Pierres López na data 19/01/2017 16:55:49
Maria de la Concepción Burgo López na data 19/01/2017 16:55:55
Partido dos
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Luis Manuel Álvarez Matínez na data 19/01/2017 16:56:00
Abel Fermín Losada Álvarez na data 19/01/2017 16:56:08
Patricia Vilán Lorenzo na data 19/01/2017 16:56:14
Julio Torrado Quintela na data 19/01/2017 16:56:21
Xoaquín María Fernández Leiceaga na data 19/01/2017 16:56:26
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O Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, por iniciativa das
súas deputadas e dos seus deputados María Luisa Pierres López,
Concepción Burgo López, Luis Manuel Alvarez Martínez, Abel Losada
Alvarez, Patricia Vilán Lorenzo e Julio Torrado Quintela a través do
seu portavoz, e ao abeiro do disposto no artigo 160 do Regulamento da
Cámara, presenta ante esa Mesa a seguinte proposición non de lei para o
seu debate en Pleno.
Exposición de motivos
Achegar a Administración ao administrado, e velar pola eficiencia e
adaptación aos tempos dos servizos públicos é unha das obrigas da
Administración pública.
A evolución tecnolóxica facilita hoxe en día a implantación das
tramitacións electrónicas, os rexistros e sinaturas dixitais, as secretarías
virtuais, así como plataformas dixitais nas que facer pública a tramitación
de expedientes, as licitacións, as convocatorias, etc..sendo ferramentas xa
familiarizadas e presentes moitas delas en
diversos organismos
dependentes das administracións do Estado, autonómicas ou municipais.
A mellora nas tramitacións que facilitan estas ferramentas é incuestionable,
así como favorece a transparencia para a cidadanía e a trazabilidade no
seguimento dos expedientes.
Detéctanse servizos específicos dependentes da Xunta de Galicia con
numerosas queixas, coma é o Servizo de Patrimonio Cultural da Xefatura
Territorial de Pontevedra dependente da Consellería de Cultura, Educación
e Ordenación Universitaria da Xunta de Galicia, o cal informa sobre todos
os proxectos que afecten a edificacións ou construcións de diversas
tipoloxías con algún tipo de protección en todo o ámbito da provincia de
Pontevedra.
Son moitos os técnicos e técnicas, concellos e promotores particulares que
veñen reiterar as serias dificultades coas que se atopan neste servizo, e que
relacionamos a continuación:
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 Dificultade para coñecer o estado dos expedientes (falta de
trazabilidade).
 Discrecionalidade no emprego de criterios en función do técnico
asignado.
 Falla de orientación previa fiable previo a presentación dos proxectos.
 Perda ocasional da documentación entregada, no envío interno entre
administracións.
 Dificultade para conseguir citas presenciais co técnico asignado trala
recepción dun informe negativo.
 Peche de expediente tras informes negativos que conleva o reinicio
dos trámites e o pago das taxas no concello de orixe.
O conxunto de todas estas circunstancias provoca, a grave demora na
tramitación dos expedientes, algúns deles estancados durante anos, a falta
de transparencia, gastos engadidos para o administrado, e ineficacia total
na resolución dos expedientes de licenza, dificultando ao fin e o cabo a
iniciativa de actuacións de rehabilitación e recuperación do Patrimonio.
Nun goberno que apela á rehabilitación do patrimonio construído e da
vivenda, non se pode entender que un servizo fundamental coma é o de
Patrimonio estea a xerar tantas queixas. De feito son moitos os promotores
que desisten do inicio de actuacións de rehabilitación por medo a atoparse
con informes que dificulten a consecución das licencias. Isto atenta
claramente ao mantemento de moito dese patrimonio ameazado con acabar
arruinado.
Unha perda cultural non só para os promotores, públicos ou privados,
senón para todos e todas.
Os socialistas consideramos que todas estas circunstancias deben ser
solventadas con carácter de urxencia, e por iso o Grupo Parlamentario dos
Socialistas de Galicia presenta a seguinte proposición non de lei para o seu
debate en Pleno:
O Parlamento galego insta a Xunta de Galicia a desenvolver, de forma
inmediata, un protocolo de actuación que garanta no caso do servizo de
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Patrimonio Cultural de Pontevedra, a reforzar o servizo con máis persoal e
convocar á comisión con máis frecuencia, no caso de ser preciso.

Partido dos
Socialistas
de Galicia

Pazo do Parlamento, 19 de xaneiro de 2017
Asdo.: María Luisa Pierres López
Concepción Burgo López
Luis Manuel Alvarez Martínez
Abel Losada Alvarez
Patricia Vilán Lorenzo
Julio Torrado Quintela
Deputadas e deputados do G.P. dos Socialistas de Galicia
Asdo.: Xoaquín Fernández Leiceaga
Portavoz do G.P. dos Socialistas de Galicia

Asinado dixitalmente por:
María Luisa Pierres López na data 19/01/2017 16:54:03
Maria de la Concepción Burgo López na data 19/01/2017 16:54:09
Luis Manuel Álvarez Matínez na data 19/01/2017 16:54:16
Abel Fermín Losada Álvarez na data 19/01/2017 16:54:22
Patricia Vilán Lorenzo na data 19/01/2017 16:54:28
Julio Torrado Quintela na data 19/01/2017 16:54:34
Xoaquín María Fernández Leiceaga na data 19/01/2017 16:54:40
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Á Mesa do Parlamento
O Grupo Parlamentario Popular de Galicia, a través do seu Portavoz, e por iniciativa
das deputadas e deputados, Paula Prado del Río, María Antón Vilasánchez, César
Fernández Gil, Aurelio Nuñez Centeno, Alberto Pazos Couñago, María Julia Rodríguez
Barreira, Miguel Tellado Filgueira, ao abeiro do disposto nos artigos 98 e 160 e
concordantes do Regulamento da Cámara, presenta ante esa Mesa, a seguinte
Proposición non de Lei para o seu debate en Comisión 1ª, Institucional,
administración xeral, xustiza e interior, polo trámite de Urxencia.
Xustificación da Urxencia:
A urxencia ven motivada pola necesidade de que o Parlamento de Galicia se posicione
canto antes sobre esta cuestión.
Exposición de motivos:
O 22 de marzo de 2010, o CPFF aprobou un acordo marco (Estado-CCAA) no que as
CCAA se comprometían a aprobar nun prazo de 3 meses un plan de racionalización
das estruturas dos seus respectivos sectores públicos.
Galicia xa comezara en 2009 este proceso, co inicio da avaliación dun primeiro grupo
de 64 organismos públicos (realización de auditorías sobre o funcionamento destas
entidades que darían paso ao primeiro plan de reestruturación). Tras esta avaliación, o
22 de abril de 2010, por tanto 60 días despois do acordo do CPFF, Galicia comezaba a
execución do seu primeiro plan para reducir e optimizar a súa administración paralela,
converténdose na primeira Administración pública en iniciar este proceso.
O 17 de xaneiro de 2012 nunha nova xuntanza do CPFF intensifícase este proceso co
compromiso das CCAA de remitir datos e informar ao Ministerio de Hacienda y
Administraciones Públicas dos seus plans de reordenación, e todo tipo de medidas
destinadas á redución ou mellora do sector público instrumental. Ademais, as
Autonomías comprometéronse a levar a cabo a completa execución das medidas de
redución previstas ata ese momento.
En base a este compromiso, o Ministerio ven publicando periodicamente un informe no
que se analiza de forma comparada a evolución dos procesos autonómicos de
reordenación.
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Os informes ministeriais analizan a evolución dos procesos autonómicos tomando
como referencia o Inventario de Entes Dependentes das CCAA e, a comparativa sobre
a redución de organismos, faise tomando como punto de partida inicial a situación
existente a 1 de xullo de 2010.
Este informe pois, analiza o nivel de cumprimento das CCAA en termos de redución de
entidades e aforros acadados conforme aos compromisos de redución que as distintas
CCAA adoptaron. Por tanto, o que se avalía é o esforzo realizado polas CCAA para
suprimir ou reordenar o seu sector publico autonómico.
O problema fundamental deste proceso deriva de que o Estado, tal e como se indicou,
toma como referencia para analizar os procesos de reordenación e polo tanto o nivel de
cumprimento das CCAA, o Inventario de Entes Dependentes das CCAA onde se
delimita o sector publico autonómico en base ao artigo 11 da Orde HAP/2105/2012,
polo que se desenvolven as obrigas de subministro da información establecidas na LO
2/2012 de Estabilidade Orzamentaria e Sostibilidade Financeira.
Polo tanto, moitas das entidades incluídas neste Inventario difiren das que deben ter a
consideración de integrantes do sector publico autonómico segundo a LOFAXGA. Así e
a modo de exemplo, inclúense entidades que non son dependentes da Administración
Xeral de Galicia como as que son dependentes das universidades, consorcios con
participación autonómico igual ou inferior ao 50% e sociedades mercantís participadas
por varias administracións públicas pero sen que a administración autonómica teña
mais do 50% do seu capital, entre outras.
Mesmo todas as actuacións levadas a cabo en entidades participadas polas CCAA que
non forman parte do devandito inventario ou que, ao acreditarse que non cumpren as
condicións do citado artigo 11 saíron del, non se computan a efectos da execución dos
compromisos de redución de entes, e, como tal, os seus aforros non aparecen
reflectidos neste Informe.
Deste xeito, e en síntese, os criterios utilizados para medir os esforzos de
racionalización das CCAA está a provocar graves distorsións no cómputo das
entidades extinguidas e aforros acadados en Galicia, polos seguintes motivos:
•
Por non ter en conta determinadas entidades suprimidas pola Xunta de Galicia a
través dos seus plans de reordenación. Por tanto son baixas reais de entidades do
sector público autonómico galego segundo a LOFAXGA, que non se recoñecen.
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•
Por non computar as primeiras baixas que levaron a cabo en Galicia antes do 1
de xullo de 2010.
•
Por incluír e computar ás entidades instrumentais doutros sectores, como o
universitario, e outros que non dependen da administración xeral de Galicia, dentro das
entidades do sector publico autonómico.

Polo tanto, e de conformidade co anterior, o Grupo Parlamentario Popular de Galicia,
presenta a seguinte Proposición non de Lei en Comisión polo trámite de urxencia:
“O Parlamento de Galicia insta á Xunta de Galicia a solicitar ao Ministerio de Hacienda
e Administracións Públicas que modifique os criterios de cómputo de entidades e
aforros do sector público autonómico de Galicia no seu informe de situación dos
procesos de reordenación, de xeito que inclúan a globalidade das entidades
extinguidas, aforros acadados e procesos de reordenación impulsados dende a
Comunidade Autónoma de Galicia”.

Santiago de Compostela 23 de xaneiro de 2017.

Asinado dixitalmente por:
Pedro Puy Fraga na data 23/01/2017 18:02:05
Paula Prado Del Río na data 23/01/2017 18:02:26
Maria Antón Vilasánchez na data 23/01/2017 18:02:39
César Manuel Fernández Gil na data 23/01/2017 18:02:50
Aurelio Alfonso Núñez Centeno na data 23/01/2017 18:02:57
Alberto Pazos Couñago na data 23/01/2017 18:03:20
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María Julia Rodriguez Barreira na data 23/01/2017 18:03:35
Miguel Ángel Tellado Filgueira na data 23/01/2017 18:03:56
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Á Mesa do Parlamento

Partido dos
Socialistas
de Galicia

O Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, por iniciativa da súa deputada,
María Dolores Toja Suárez e do seu deputado, Julio Torrado Quintela, a través
do portavoz e ao abeiro do disposto no artigo 160 do Regulamento da Cámara,
presentan ante esa mesa a seguinte proposición non de lei para o seu debate na
Comisión 8ª.

O porto de Corcubión acolle a profesionais de Corcubión, Fisterra, Cee e
Dumbría, polo tanto ten unha gran repercusión na comarca, e a falla dunha
dársena con pantaláns para amarrar as embarcacións está a causar gran
preocupación no sector mariñeiro pola inseguridade e o perigo que representa
para eles e as súas embarcacións.

Xa, no Goberno de Emilio Pérez Touriño, se detectou a necesidade de levar a
cabo investimentos, cun porto deportivo de 310 prazas e outras 120 en dique
seco. Non obstante, o proxecto quedou esquecido, a pesar da actividade do club
náutico.

A embarcación Hermitas é o último exemplo dunha longa lista de embarcacións
que se perderon á espera de investimentos.

Polo tanto, diante desta situación o Grupo Parlamentario dos Socialistas de
Galicia presenta a seguinte proposición non de lei:

O Parlamento de Galicia insta o Goberno galego para que á vista da grave
situación de risco que se produce no porto de Corcubión, adopte urxentemente as
medidas que sexan necesarias para paliar a situación de inseguridade, e ofreza
aos mariñeiros e ás súas embarcacións un refuxio fiable e adecuado.

Pazo do Parlamento, 11 de xaneiro de 2017

Asinado dixitalmente por:
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María Dolores Toja Suárez na data 12/01/2017 14:21:06
Julio Torrado Quintela na data 12/01/2017 14:21:23
Xoaquín María Fernández Leiceaga na data 12/01/2017 14:21:31
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Á Mesa do Parlamento
O Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego (BNG), a iniciativa das
deputadas e deputados Montserrat Prado Cores, Ana Belén Pontón Mondelo, Olalla
Rodil Fernández, Xosé Luis Rivas Cruz, Noa Presas Bergantiños e Xosé Luis Bará
Torres, ao abeiro do disposto no Regulamento da Cámara, presenta a seguinte
Proposición non de lei para o seu debate na Comisión 5ª, relativa á modificación do
copago farmacéutico.

A ministra do Goberno español, Dolors Montserrat, ven de facer unhas
declaracións sobre a intención de modificar os tramos de copago farmacéutico @s
pensionistas. Declaracións que crearon confusión e alarma social
Ata o 2012 @s pendionistas non pagaban nada polos medicamentos, o 1 de xullo
de 2012 entrou en vigor o Real Decreto-Lei 16/2012, de 20 de Abril, para garantizala
sostibilidade do “Sistema Nacional de Salud” e mellorala calidade das súas prestacións.
Todo un paquete de medidas aprobadas polo Goberno español para a modificación da
financiación sanitaria. Medidas aplicadas en Galiza, por parte da Xunta, sen ningún
cuestionamento da mesma, non cuestionou nin o lesivo que era para @s doentes nin
cuestionou a invasión de competencias que supuxo.
Unha das medidas máis importantes é a obrigatoriedade de cofinanciar unha parte
do custe dos medicamentos por parte d@s pensionistas.Estes pasaron de non pagar polos
medicamentos a pagar entre o 10% e o 20% en función da súa renda..
A isto hai que sumarlle facer fronte ao pago dos medicamentos para síntomas
leves, os denominados medicamentos de pouco valor terapéutico, que lle retiraron o
financiamento público e que se pasou a pagar o 100% independentemente dos ingresos
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d@ doente: antitusivos, produtos oculares, mucolíticos, fármacos para o estreñimento,
para as varices… que moitas persoas precisan non por capricho.
Ao mesmo tempo, estes medicamentos excluídos da financiación viron aumentado
o seu prezo dun xeito moi importante
Uns “repagos”, que son un auténtico imposto á enfermidade, xa que paga máis
quen máis enferm@ está, non quen máis ten, que traslada o custe directamente ao peto
das persoas enfermas.
Fai que @s usuari@s pasen a pagar dúas veces as prestacións sanitarias, @s
cidadáns pagamos a sanidade igual que outros servizos públicos cos nosos impostos.
Os colectivos máis vulnerábeis, como son @s pensionistas ou unha gran
porcentaxe da clase traballadora con salarios precarios, están a sufrir máis cruelmente as
consecuencias dos copagos e da exclusión de fármacos do catálogo de prestacións
farmacéuticas.
Coa introdución do “repagamento” e a exclusión da lista de medicamentos
financiados de máis de 400 fármacos, rompeuse o equilibrio das economías máis fráxiles,
dun xeito moi especial d@s xubilad@s coas pensións máis baixas.Non debemos esquecer
que os salarios e as pensións en Galiza son dos máis baixos do Estado, polo que esta
medida, sumada a outras tamén antisociais que xa se teñen aplicado tanto polo Goberno
español como polo Goberno galego, están a deteriorar a calidade de vida e a empeorar as
desigualdades sociais. Galiza ten ademais moita poboación envellecida, máis pensionistas
e máis enfermos crónicos, a poboación máis afectada porque consume máis
medicamentos.
Pese ao que dí o argumentario oficial, esta medida non reduciu o gasto
farmacéutico senón que pasou o mesmo ao bolso d@s doentes, ao bolso dos pensionistas
e dos cidadáns. Estanse a dar xa casos de persoas que non recollen os medicamentos
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despois de ser receitados pol@ médico por falta de recursos económicos.

Estas son as razóns que levan ao Grupo Parlamentar do BNG a presentar a
seguinte proposición non de lei para o seu debate na Comisión 5ª:
“O Parlamento de Galiza insta ao Goberno galego a:
Manter na Comisión Interterritorial de Sanidade unha posición totalmente
contraria á intención de modificar os tramos de copago farmacéutico @s pensionistas
manisfestada pola ministra Dolors Montserrat.
Que realice un estudo sobre o número de receitas que deixan de recollerse, nas
oficinas de farmacia de Galiza, pol@s doentes, tras ser prescritas pol@s facultativ@s, en
especial pensionistas, doentes con enfermidades graves e doentes crónic@s.
Que se lle entregue o resultado do mesmo aos grupos parlamentares.
Dirixirse ao Goberno español esixindo a derrogación do Real Decreto-Lei
16/2012, de 20 de abril, polo cal se aprobaron os copagos sanitarios para @s
pensionistas.”

Santiago de Compostela, 13 de xaneiro de 2017

Asdo.: Montserrat Prado Cores
Olalla Rodil Fernández
Xosé Luis Rivas Cruz
Noa Presas Bergantiños
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Xosé Luis Bará Torres
Deputadas e deputados do G.P. do BNG
Ana Belén Pontón Mondelo
Portavoz do G.P. do BNG

Asinado dixitalmente por:

María Montserrat Prado Cores na data 13/01/2017 11:17:26

Olalla Rodil Fernández na data 13/01/2017 11:17:31

Xose Luis Rivas Cruz na data 13/01/2017 11:17:37

Noa Presas Bergantiños na data 13/01/2017 11:17:42

Xosé Luis Bará Torres na data 13/01/2017 11:17:47

Ana Pontón Mondelo na data 13/01/2017 11:17:51
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Á Mesa do Parlamento
O Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego (BNG), a iniciativa
das deputadas e deputados Ana Belén Pontón Mondelo, Olalla Rodil Fernández,
Xosé Luis Rivas Cruz, Montserrat Prado Cores, Noa Presas Bergantiños e Xosé
Luis Bará Torres, ao abeiro do disposto no Regulamento da Cámara, presenta a
seguinte Proposición non de lei para o seu debate na Comisión 4ª.

No Plano Xeral de Ordenación Urbana aprobado en 1988, no concello da
Coruña, prevíase a construción dunha nova zona urbana na parroquia de San Vicenzo de
Elviña.
Desde entón, e en distintas fases, foise construíndo desde 2.002, un novo barrio,
Novo Mesoiro, que a falta de remate dalgún solar, na actualidade xa rexistra 3.490
vivendas construídas e 6.953 persoas censadas (datos do censo publicado a 1 de xaneiro
de 2.015).
Estamos a falar dun barrio novo cunha poboación puxante formada por parellas
mozas e cunha porcentaxe en idade escolar obrigatoria de máis menos un 23%. Estamos
a falar pois de máis de 1.500 rapaces/as.
Pese a esta situación, o barrio non foi provisto dos equipamentos educativos
necesarios para atender ás necesidades educativas básicas da poboación. O colexio
público máis próximo é o CEIP Manuel Murguía con 200 alumnos situado na localidade
veciña de Feáns, totalmente insuficiente.
Os nenos/as do Novo Mesoiro están escolarizados en centros de distintos barrios
da cidade, no mellor dos casos, a 4kms. de distancia.
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Esta situación crea un problema de mobilidade e conciliación familiar
innecesario pero ademais existe a perda do dereito, por parte da xente máis nova, a unha
entidade poboacional compartida, á existencia dun primeiro universo social con
personalidade. Estamos a falar do barrio e a súa socialización e interación.
A situación descrita esixe que á maior brevidade se proxecten novos
equipamentos educativos que atendan as necesidades do barrio, dotando ó Novo
Mesoiro dun Centro Público Integrado, con educación infantil, primaria e secundaria.
Así mesmo, en Feáns, entidade de poboación chamada a compartiren ela e Novo
Mesoiro, servizos e proxectos, dentro dun entendemento xa existente... Pois ben, en
Feáns existe unha activa Asociación Veciñal que hai xa tempo reclama unha obra no
Colexio Manuel Murguía consistente en cubrir o patio do mesmo beneficiando ós
alumnos nos fríos e chuviosos invernos e podendo ser tamén, espazo aproveitado para
as múltiples e participativas actividades da mentada asociación veciñal.

Por todo o exposto o Grupo Parlamentario do BNG formula a seguinte
Proposición non de lei para o seu debate na Comisión 4ª:
"O Parlamento Galego insta á Xunta de Galicia a:
-

Incluír na programación de equipamentos educativos, á maior brevidade
posible, a dotación dun Centro Público Integrado no barrio de Novo
Mesoiro da Coruña.
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-

Cubrir no Colexio Manuel Murguía de Feáns o patio para preservar os
nenos/as das inclemencias meteorolóxicas e ser á vez aproveitado polos
veciños nas múltiples actividades asociativas.

Santiago de Compostela, 13 de xaneiro de 2017

Asdo.: Xosé Luis Rivas Cruz
Olalla Rodil Fernández
Montserrat Prado Cores
Noa Presas Bergantiños
Xosé Luis Bará Torres
Deputadas e deputados do G.P. do BNG
Ana Belén Pontón Mondelo
Portavoz do G.P. do BNG

Asinado dixitalmente por:

Xose Luis Rivas Cruz na data 13/01/2017 11:57:14

Olalla Rodil Fernández na data 13/01/2017 11:57:32

María Montserrat Prado Cores na data 13/01/2017 11:57:38

Noa Presas Bergantiños na data 13/01/2017 11:57:42
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Á Mesa do Parlamento
O Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego (BNG), a iniciativa das
deputadas Xosé Luis Rivas Cruz, Montserrat Prado Cores, Olalla Rodil Fernández,
Noa Presas Bergantiños, Ana Belén Pontón Mondelo e Xosé Luis Bará Torres, ao
abeiro do disposto no Regulamento da Cámara, presenta a seguinte Proposición non de
lei para o seu debate en Comisión, relativa á dotación de persoal ao centro de saúde de
Novo Mesoiro, na Coruña

O Centro de saúde de Novo Mesoiro na Coruña, atende a unha poboación
aproximada de 12.000 persoas, das que máis de 1800 son nen@s. A zona de influencia
deste centro son os barrios de Novo Mesoiro, Feáns, Mesoiro e a Urbanización de
Breogán.
A atención é só en horario de mañá, e a dotación de profesionais sanitarios é tan
só de dúas prazas de médico de familia e tres de enfermería.
@s veciñ@s levan anos demandando que se aumenten os servizos do Centro de
Saúde, xa que o mesmo non é suficiente para a demanda existente.Os escasos recursos
para unha poboación tan elevada ten como consecuencia que moitas das persoas da área
de influencia do centro teñan que solicitar atención noutros centros de saúde da cidade.
Denuncian que a pesares de ser un barrio que aumenta en poboación, que ten un dos
maiores índices de nacementos de toda Galiza, con máis nen@s en idade escolar da
Coruña, teñen unha carencia importante de servizos públicos, sen servizo de transporte
directo ao CHUAC, aos centros de especialidades médicas ou a outros centros de saúde.
Toda esta situación veuse agravada desde o pasado mes de decembro de 2015,
data na que se pechou o cupo de pediatría. Non se aceptan máis altas novas, tod@s @s
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nen@s que nazan teñen que solicitar pediatra noutro centro de saúde, salvo que teñan
un/unha irmán/irmá xa dados de alta.

É preciso dotar a este barrio dunha cobertura sanitaria acorde ás súas necesidades,
e dado que as instalacións do centro de saúde son novas e conta con toda unha planta
baleira e polo que o Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego presenta a
seguinte proposición non de lei para o seu tratamento en comisión:
“O Parlamento de Galiza insta ao Goberno galego a dotar ao centro de saúde de
Novo Mesoiro co cadro de persoal preciso para dar cobertura sanitaria a todas as persoas
da súa área de influencia e de xeito inmediato a creación dunha nova praza de pediatría e
unha matrona, a sí como a apertura do mesmo polas tardes.”

Santiago de Compostela, 13 de xaneiro de 2017

Asdo.: Xosé Luis Rivas Cruz
Montserrat Prado Cores
Olalla Rodil Fernández
Noa Presas Bergantiños
Xosé Luis Bará Torres
Deputadas e deputados do G.P. do BNG
Ana Belén Pontón Mondelo
Portavoz do G.P. do BNG
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Asinado dixitalmente por:

Xose Luis Rivas Cruz na data 13/01/2017 12:39:34

María Montserrat Prado Cores na data 13/01/2017 12:39:40

Olalla Rodil Fernández na data 13/01/2017 12:39:41

Noa Presas Bergantiños na data 13/01/2017 12:39:46

Xosé Luis Bará Torres na data 13/01/2017 12:39:53

Ana Pontón Mondelo na data 13/01/2017 12:40:03
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Á Mesa do Parlamento
O Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego (BNG), a iniciativa das
deputadas e deputados, Xosé Luis Bará Torres, Olalla Rodil Fernández, Xosé Luis Rivas
Cruz, Montserrat Prado Cores, Noa Presas Bergantiños e Ana Belén Pontón Mondelo,
ao abeiro do disposto no Regulamento da Cámara, presenta a seguinte Proposición non de
lei para o seu debate en Comisión.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

1. O Consello da Xunta de Galiza aprobou a través das Directrices de Ordenación
do Territorio (DOT) e do Plan de Ordenación do Litoral (POL) as determinacións
urbanísticas e de ordenación territorial para os terreos de dominio público marítimo terrestre
ocupados polo complexo industrial contaminante de ENCE nas marismas de Lourizán.
Estas determinacións prevén expresamente o traslado do complexo fabril no
horizonte temporal do 2018.
A Disposición Adicional 3ª.-Ence, do POL establece o seguinte:
“En coordinación co establecido nas DOT, no espazo actualmente ocupado polas
instalacións da empresa Ence situadas en Lourizán, na ría de Pontevedra, prevese un
ámbito de recualificación sobre a Área de Mellora Ambiental e Paisaxística. O obxecto
desta área é o da recuperación do espazo que quedará vacante coa materialización do
traslado destas instalacións a outra localización dentro da propia bisbarra de Pontevedra
no horizonte do ano 2018.
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Dada a importancia que para este ámbito e o seu contorno suporá a citada
transformación, considérase necesario regulala mediante esta disposición adicional. En
concreto, deberase:
1. Favorecer a conectividade visual e funcional coa costa e os hábitats que nela e o
seu contorno se vaian rexenerar e valorizar.
2. A devandita recuperación irá encamiñada á naturalización da área, de tal
maneira que se mellore a súa calidade ambiental e escénica, que concluirá coa inclusión
destas áreas recuperables desde o punto de vista ecolóxico na Área de Protección Costeira,
de tal maneira que se favoreza a integración de parte do ámbito no seu contorno máis
natural, procurando, así mesmo, dotalo de conectividade mediante os corredores xa
identificados neste documento. En concreto, recuperarase a praia dos Praceres de forma
acorde coas características orixinais da praia e as condicións actuais de hidrodinámica e
planta do areal.
3. Así mesmo, na zona norte do ámbito poderanse rehabilitar e acondicionar as
edificacións destinadas a aqueles usos e actividades necesarios para a xeración de espazos
públicos de calidade e cohesión social, ao mesmo tempo que se procura a transición cos
espazos principais destinados á rexeneración ambiental e recuperación natural do ámbito
anteriormente mencionado.
4. Recuperarase a calidade ambiental e paisaxística, contribuirase a dotar de
equipamentos e espazos libres de calidade o agregado urbano no que se insire, evitando
parámetros de ocupación e intensidade incompatibles coa capacidade de carga do
territorio e os valores ambientais, paisaxísticos e patrimoniais propios do litoral.
O desenvolvemento e consecución destes obxectivos concretaranse mediante a
redacción do instrumento de ordenación territorial ou urbanístico máis adecuado,
atendendo, en calquera caso, ao interese público e á utilidade social da actuación que
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deberá abordar conxuntamente as accións de rexeneración, restauración e reordenación do
ámbito de recualificación previsto nos terreos actualmente ocupados”.
2. Segundo se deriva das análises e informes realizados polo concello de
Pontevedra, as verteduras de augas residuais de ENCE incumpren a Directiva europea
91/271/CE sobre tratamento de augas residuais e a Lei 9/2010 de augas de Galicia. Co
agravante de que a autorización de verteduras faise conxuntamente para as augas residuais
urbanas tratadas na EDAR dos Praceres e as de orixe industrial de ENCE.
A este respecto, o Comisario de Medio Ambiente, Asuntos Marítimos e Pesca da
Unión Europea informou ao Parlamento Europeo que “Se as augas residuais da fábrica de
pasta de papel se verten a través dunha instalación de tratamento de augas residuais urbanas,
aplicaranse as disposicións da Directiva 91/271/CE, sobre tratamento de augas residuais
urbanas”. Ademais, o citado comisario entende que “os órganos administrativos ou
xudiciais nacionais encargados das Directivas mencionadas son os principais responsábeis
de comprobar as situacións específicas de incumprimento”.
O complexo industrial de Lourizán tamén se ve obrigado ao cumprimento da
Directiva 2010/75/UE sobre emisións industriais e da Decisión de execución da Comisión
do 26 de setembro de 2014 pola que se establecen as conclusións sobre as melloras técnicas
disponíbeis para a produción de pasta, papel e cartón. Esta Decisión establece que nun
prazo de 4 anos deberán adaptarse todas as condicións de autorización das instalacións.

En consecuencia co anterior, o Grupo Parlamentar do BNG presenta a seguinte
proposición non de lei para o seu debate en comisión:
“O Parlamento de Galiza acorda instar ao Goberno galego a
1. Dar cumprimento ao establecido nas Directrices de Ordenación do Territorio
(DOT) e no Plan de Ordenación do Litoral (POL) a respecto dos terreos de dominio público
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que ocupa a industria contaminante ENCE nas marismas de Lourizán. En consecuencia,
Recuperarase a calidade ambiental e paisaxística, contribuirase a dotar de equipamentos e
espazos libres de calidade o agregado urbano no que se insire, evitando parámetros de
ocupación e intensidade incompatibles coa capacidade de carga do territorio e os valores
ambientais, paisaxísticos e patrimoniais propios do litoral.
2. Esixir o cumprimento por parte de ENCE da normativa galega e europea sobre
verteduras de augas residuais e sobre emisións industriais.
3. Rexeitar a prórroga da autorización ambiental integrada a ENCE polo
incumprimento da normativa sectorial e das determinacións das DOT e do POL”.

Santiago de Compostela, 13 de xaneiro de 2017

Asdo.: Xosé Luis Bará Torres
Xosé Luis Rivas Cruz
Olalla Rodil Fernández
Montserrat Prado Cores
Noa Presas Bergantiños
Deputadas e deputados do G.P. do BNG
Ana Belén Pontón Mondelo
Portavoz do G.P. do BNG

Asinado dixitalmente por:
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Xosé Luis Bará Torres na data 13/01/2017 12:50:05

Xose Luis Rivas Cruz na data 13/01/2017 12:50:11

Olalla Rodil Fernández na data 13/01/2017 12:50:34

María Montserrat Prado Cores na data 13/01/2017 12:50:38

Noa Presas Bergantiños na data 13/01/2017 12:50:39

Ana Pontón Mondelo na data 13/01/2017 12:50:43
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Grupo Parlamentario

Á Mesa do Parlamento

Partido dos
Socialistas
de Galicia

O Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, por iniciativa da súa deputada,
María Dolores Toja Suárez, e dos seus deputados, José Manuel Pérez Seco e
Julio Torrado Quintela, a través do portavoz e ao abeiro do disposto no artigo
160 do Regulamento da Cámara, presenta ante esa mesa a seguinte proposición
non de lei para o seu debate na comisión 8ª.

A confraría de Barallobre vén demandando de hai tempo unha ampliación e
mellora da lonxa dado que se quedou pequena ante a intensa actividade que se
está a desenvolver nela, agora mesmo contabilízanse 160 mariscadoras e
mariscadores que traen a diario o produto do seu traballo do mar e teñen que
xestionalo dentro dun espazo en precarias condicións, no que non se poden
realizar subhastas por falta de espazo.

Outras carencias importantes son a falta de vestiarios que fai que o persoal
mariscador se teña que mudar de roupa na rúa, a falta de mantemento que se
deixa ver nos aseos, nas duchas e na cuberta pola que se filtra auga que discorre
ao longo da parede e que pon en perigo a instalación eléctrica co conseguinte
risco para o persoal traballador e os usuarios.

Ante esta situación o Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia presenta a
seguinte proposición non de lei:

O Parlamento de Galicia insta o Goberno galego para que leve a cabo as obras
necesarias na lonxa da confraría de Barallobre que garantan o traballo dos
mariscadores e mariscadoras en condiciones de dignidade e seguridade.

Pazo do Parlamento, 13 de xaneiro de 2017

Asinado dixitalmente por:
María Dolores Toja Suárez na data 13/01/2017 13:32:00
Jóse Manuel Pérez Seco na data 13/01/2017 13:32:15
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Á Mesa do Parlamento
O Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego (BNG), a iniciativa das
deputadas e deputados Montserrat Prado Cores, Ana Belén Pontón Mondelo, Olalla
Rodil Fernández, Xosé Luis Rivas Cruz, Noa Presas Bergantiños e Xosé Luis Bará
Torres, ao abeiro do disposto no Regulamento da Cámara, presenta a seguinte
Proposición non de lei para o seu debate na Comisión 5ª, relativa á petición de
derrogación do RDL 16/2012.

O 20 de abril de 2012, o Goberno español, actuando pola vía de urxencia e
argüíndo a situación de colapso do Sistema Nacional de Saúde (SNS), aprobaba o Real
Decreto-Lei 16/2012 de 20 de Abril, para garantir a sostibilidade do SNS e mellorar a
calidade das súas prestacións. Esta disposición, que en ningún caso estivo acompañada
dun informe económico que xustificara a súa adopción, supuxo unha transformación
profunda do noso sistema sanitario.
Por unha banda, reduciu a carteira básica de servizos, diminuíndo a achega
pública sobre medicamentos, prestacións e recursos sanitarios, co conseguinte
incremento do gasto para as familias. Por outra banda, modificouse o dereito de acceso
ao SNS, supeditando o mesmo á condición de asegurad@ ou beneficiari@, excluíndo
así, entre outros colectivos, ás persoas en situación irregular. Os efectos deste RDL
foron devastadores sobre a poboación máis vulnerable, como queda constatado no
informe que REDER publicou en Setembro de 2015.
Xa dende o momento da súa aprobación o RDL 16/2012 foi contestado dende
algunhas autonomías que rexeitaron a súa aplicación ou favoreceron mecanismos para
evitar que as persoas en situación irregular ficaran totalmente fóra do sistema sanitario.
Paulatinamente,dende o pasado verán, varias de estas Comunidades Autónomas
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aprobaron Decretos, Instrucións e Ordes que ampliaban substancialmente o acceso ao
sistema por parte destas persoas.
Estas medidas, aínda que positivas, non teñen sido suficientes por diversos
motivos. En primeiro lugar, moitas de estas disposicións, ao centrarse exclusivamente
no colectivo de persoas inmigrantes en situación irregular, non cobren a persoas de
nacionalidade comunitaria, ou ás persoas ascendentes regularizadas como consecuencia
dun proceso de reagrupamento familiar e que foron igualmente excluídas polo RDL
16/2012 e o RD 1192/2012 que o desenvolve. Igualmente preocupante, especialmente
no contexto actual de crise migratoria, é o caso das persoas solicitantes de asilo e
refuxio, a quen, en lugar de recibir a especial protección que a súa situación de
vulnerabilidade require, proporcionáselles unicamente unha asistencia sanitaria limitada
e condicionada. Por outra banda, supón o establecemento de sistemas de acceso
paralelos “para pobres” e non un sistema de igualdade de dereitos. Finalmente, as
comunidades autónomas carecen de competencia para reverter a profunda modificación
do noso sistema sanitario que supuxo a volta ao modelo de aseguramento e que se sitúa
na orixe mesma do problema.

En vista da situación anteriormente descrita, faise evidente que a fin definitiva
da exclusión sanitaria e a restitución dun sistema sanitario verdadeiramente universal só
poden chegar a través dunha modificación lexislativa, por esa razóns o Grupo
Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego presenta a seguinte proposición non de lei
para o seu tratamento na Comisión 5ª:
“O Parlamento de Galiza, insta ao Goberno galego a que se dirixa ao Goberno
español esixindo a derrogación do Real Decreto Lei 16/2012 de 20 de abril, para
garantir a sostibilidade do SNS e mellorar a calidade das súas prestacións.”
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Santiago de Compostela, 13 de xaneiro de 2017

Asdo.: Montserrat Prado Cores
Olalla Rodil Fernández
Xosé Luis Rivas Cruz
Noa Presas Bergantiños
Xosé Luis Bará Torres
Deputadas e deputados do G.P. do BNG
Ana Belén Pontón Mondelo
Portavoz do G.P. do BNG

Asinado dixitalmente por:

María Montserrat Prado Cores na data 13/01/2017 13:37:31

Olalla Rodil Fernández na data 13/01/2017 13:37:56

Xose Luis Rivas Cruz na data 13/01/2017 13:38:00

Noa Presas Bergantiños na data 13/01/2017 13:38:05

Xosé Luis Bará Torres na data 13/01/2017 13:38:11
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Ana Pontón Mondelo na data 13/01/2017 13:38:14
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Á Mesa do Parlamento
O Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego (BNG), a iniciativa
das deputadas e deputados Noa Presas Bergantiños, Ana Belén Pontón Mondelo,
Olalla Rodil Fernández, Xosé Luis Rivas Cruz, Montserrat Prado Cores e Xosé
Luis Bará Torres, ao abeiro do disposto no Regulamento da Cámara, presenta a
seguinte Proposición non de lei para o seu debate na Comisión 3ª.

Nos últimos anos coñecemos un número crecente de sentenzas relacionadas coa
colocación de produtos financeiros enganosos ou a aplicación de procedementos
abusivos por parte das entidades financeiras. De feito, no noso país está aínda recente a
conmoción social que supuxo a estafa das preferentes. Máis recentemente, o 21 de
decembro de 2016 o Tribunal de Xustiza da Unión Europea nunha nova sentenza
ratificaba o abuso que supuxeron as coñecidas como cláusulas chan nos créditos
hipotecarios e modificaba o criterio estabelecido polo Tribunal Supremo a respecto dos
efectos retroactivos da incorporación destas. Deste xeito, pronunciábase a favor da
retroactividade dos efectos das cláusulas, que xa foran declaradas nulas nun anterior
pronunciamento por mor da súa falla de transparencia. Así mesmo, o Tribunal de
Contas do Estado español recolle no seu informe feito público nas primeiras semanas
xaneiro de 2017 o que levabamos tempo denunciando: o rescate estatal das caixas de
aforro fíxose sen criterio e sen o control necesario para asegurar a utilización eficiente
dos recursos públicos.
A sucesión destes feitos acompáñase, como é lóxico, dunha fonda inseguridade e
preocupación por parte dos e das clientes das entidades bancarias e máis concretamente
por parte de todas aquelas que teñen algún tipo de hipoteca acordada con elas. Estímase
que en Galiza habería arredor de 200.000 persoas afectadas. Porén, a gravidade e
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importancia destes feitos non está a ter unha resposta esixente por parte das
administracións, senón todo o contrario. Por iso, desde o grupo parlamentar do Bloque
Nacionalista Galego observamos con preocupación como o goberno central rende
pleitesía aos intereses da banca en lugar de fiscalizar a súa labor e como a Xunta de
Galiza non dedica esforzos suficientes para espremer ao máximo as súas competencias
en consumo.
A final de ano, o goberno do Estado prometía un decreto lei para sacar á luz
Código de Boas Prácticas a respecto das cláusulas chan. Este novo anuncio ficou en
papel mollado. Posteriormente, na primeiras semana de xaneiro anunciouse a
inminencia dun Real Decreto que buscaba unha vía extraxudicial. Na segunda semana
de xaneiro anunciouse que a demora remataría cun Real Decreto con saída nun Consello
de Ministros que se celebraría o 13 de xaneiro. Finalmente, isto ficou en papel mollado
e ese día non coñecemos a proposta do goberno estatal para solucionar un problema que
afecta a millóns de persoas no Estado e a miles de persoas no noso país, sen recibir
tampouco crítica ou presión por parte do goberno galego.
Máis aínda, as diversas cuestións que se foron filtrando nos medios de
comunicación indicaban que o decreto continuaría a ser a todas luces insuficiente para
os e as consumidoras e vantaxoso para as entidades bancarias que cometeron o abuso no
canto de instar ao cumprimento da lei e á axilización dos trámites. Todo parece indicar
como o Estado propicia, co silencio da Xunta, unha saída cómoda para a banca, non
blinda os dereitos do consumidor e ningunha administración parece disposta a opinar ou
investigar o feito de que as entidades bancarias se estiveran beneficiando todos estes
anos dunhas contías cobradas indebidamente.
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Ante as necesidades dos bancos desde os sucesivos gobernos sempre houbo
prioridade nas para dar solucións rápidas e inxeccións urxentes e inxentes de diñeiro
público. Porén, cando a necesidade e a urxencia vén por parte das persoas usuarias,
incluso coa constancia de que sufriron abusos, ocultacións e enganos nas negociacións,
as présas parecen ser outras, e interesa máis demorar as solucións.

Por todo isto formúlase a seguinte proposición non de lei para o seu debate na
Comisión 3ª:
“O Parlamento galego insta á Xunta de Galiza:
- a facer as xestións necesarias para garantir que as entidades bancarias
contacten e informen de forma inmediata ás persoas usuarias afectadas e leven a termo a
devolución de oficio nos casos afectados por cláusulas chan á maior brevidade posíbel.
- a exixir ás entidades bancarias ter departamentos ou seccións específicas para
informar e atender ás persoas usuarias afectadas.
- a desenvolver ao máximo as súas competencias de consumo favorecendo a
través do Instituto Galego de Consumo mecanismos de arbitraxe, unha regulación sobre
a información pública mínima que deben garantir as entidades e o reforzo da
información emitida desde a propia administración.
- a crear unha comisión ao abeiro do Instituto Galego de Consumo á que os
bancos deberán remitir obrigatoriamente os acordos para que esta observe e verifique
que non se cometen novos abusos e que as devolucións son transparentes, axustadas ao
indebidamente pagado de máis polas persoas consumidoras con base nas cláusulas
abusivas, baixo a modalidade elixida de forma preferente pola persoa consumidora e
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non se efectúan a través de produtos financeiros, contratos ou negocios bancarios
complexos e opacos.”

Santiago de Compostela, 13 de xaneiro de 2017

Asdo.: Noa Presas Bergantiños
Olalla Rodil Fernández
Xosé Luis Rivas Cruz
Montserrat Prado Cores
Xosé Luis Bará Torres
Deputadas e deputados do G.P. do BNG
Ana Belén Pontón Mondelo
Portavoz do G.P. do BNG

Asinado dixitalmente por:
Noa Presas Bergantiños na data 13/01/2017 13:55:55
Olalla Rodil Fernández na data 13/01/2017 13:56:02
Xose Luis Rivas Cruz na data 13/01/2017 13:56:07
María Montserrat Prado Cores na data 13/01/2017 13:56:29
Xosé Luis Bará Torres na data 13/01/2017 13:56:31
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Ana Pontón Mondelo na data 13/01/2017 13:56:35
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Grupo Parlamentario

Á Mesa do Parlamento

Partido dos
Socialistas
de Galicia

O Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, por iniciativa do seu deputado
Juan Manuel Díaz Villoslada e da súa deputada, Patricia Vilán Lorenzo, a través
do portavoz e ao abeiro do disposto no artigo 160 do Regulamento da Cámara,
presenta ante esa mesa a seguinte proposición non de lei para o seu debate na
Comisión 1ª.
Tras o retraso acumulado na Comunidade Autónoma de Galicia na ordenación e
posta en marcha do órgano especializado e independente previsto no artigo 41.3
do texto refundido da Lei de contratos do sector público (Real decreto lexislativo
3/2011, do 14 de novembro) para o coñecemento dos recursos especiais en
materia de contratación administrativa, retraso que determinou a necesidade de
que a Xunta Consultiva de Contratación Administrativa de Galicia ditase a
Instrución 1/2012 para tratar de emendar a inexistencia deste órgano, a Lei
1/2015, do 1 de abril, de garantía da calidade dos servizos públicos e da boa
administración, na súa disposición derradeira segunda, creou o Tribunal
Administrativo de Contratación Pública da Comunidade Autónoma de Galicia.
Este Tribunal configúrase como órgano administrativo colexiado e especializado,
adscrito á actual Consellería de Facenda, que actuará con independencia
funcional no exercicio das súas competencias para garantir a súa obxectividade.
O seu ámbito de competencia abarca ás seguintes administracións públicas e
entidades:
- Á Administración xeral da Comunidade Autónoma e as entidades do sector
público autonómico que teñan a consideración de poder adxudicador.
- Ás universidades galegas e a aos seus organismos e entidades vinculados que
teñan a consideración de poder adxudicador.
- Ás entidades locais de Galicia e seus entes, organismos e entidades vinculadas
que teñan a consideración de poder adxudicador.
- Ás entidades contratantes de Galicia recollidas no artigo 3.1 da Lei 31/2007, do
30 de outubro, sobre procedementos de contratación nos sectores da auga, os
transportes e os servizos postais.
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Sendo tamén competente respecto dos contratos subvencionados conforme ao
artigo 41.6 do devandito texto refundido da Lei de contratos do sector público.

Partido dos
Socialistas
de Galicia

O Parlamento de Galicia, o Valedor do Pobo e o Consello de Contas tamén
poden atribuír a competencia para a resolución dos seus recursos, reclamacións e
solicitudes de adopción de medidas provisionais e cuestións de nulidade en
materia de contratación administrativa a este tribunal, en virtude do
correspondente convenio.
Como pode observarse, tanto as directivas europeas que teñen determinado a
necesidade de creación deste órgano, como a súa transposición ao noso dereito
interno, configuran ao Tribunal Administrativo de Contratación Pública de
Galicia como un instrumento fundamental para garantir e asegurar a
independencia, obxectividade e calidade nos contratos públicos na nosa
Comunidade Autónoma, contribuíndo así a mellorar os sistemas anticorrupción e
de loita contra a fraude.
Non obstante, a data hoxe, e tras máis de ano e medio desde a entrada en vigor
citada Lei1/2015, este tribunal non foi posto en marcha pola Xunta de Galicia,
polo que o conxunto de administracións e entidades antes relacionadas deben de
seguir enviando os seus recursos e reclamacións especiais nesta importante
materia ao Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuais do
Ministerio de Facenda, en virtude do convenio asinado o 7 de novembro de 2013,
cuxa cláusula sexta regula, polo demais, a correspondente compensación de
gastos que a Comunidade Autónoma de Galicia debe de satisfacer ao Ministerio.
Polo exposto, o Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia presenta a
seguinte proposición non de lei:
O Parlamento de Galicia insta o Goberno galego a poñer en marcha, durante o
primeiro semestre de 2017, coa necesaria dotación de medios, o Tribunal
Administrativo de Contratación Pública da Comunidade Autónoma de Galicia
establecido pola disposición derradeira segunda da Lei 1/2015, do 1 de abril, de
garantía da calidade dos servizos públicos e da boa administración.
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Pazo do Parlamento, 12 de xaneiro de 2017
Asinado dixitalmente por:
Juan Manuel Díaz Villoslada na data 13/01/2017 15:42:02
Partido dos
Socialistas
de Galicia

Patricia Vilán Lorenzo na data 13/01/2017 15:42:16
Xoaquín María Fernández Leiceaga na data 13/01/2017 15:42:35
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O Grupo Parlamentario de En Marea, por iniciativa do seu deputado
Francisco Casal Vidal e ao abeiro do artigo 160 do Regulamento da Cámara,
presenta a seguinte Proposición non de lei, para o seu debate en Comisión,
relativa á situación da actividade de marisqueo na Ría de Sada.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

A situación dos bancos marisqueiros na Ría de Sada atópase nunha situación
límite. Das máis de 50 mariscadoras e mariscadores que había, nestes momentos
só desenvolven esta actividade 8 persoas.
As causas achácanse a diversos motivos que nunca foron acometidos para buscar
solucións sostibles. Entre eles podemos citar:
• Falta de rexeneración da praia afectada polos recheos realizados, temporais,
etc. Existe un proxecto de rexeneración desde fai 10 anos que nunca foi
acometido.
• As frecuentes riadas procedentes do Río Maior, que as mariscadoras achacan ás
verteduras nas Brañas, fundamentalmente polo abandono de mantemento da
canle de desaugue e das propias Brañas. En febreiro e marzo de 2016 foron
catastróficas, arrasando toda a ameixa que había.
• As verteduras incontroladas que provocan frecuentes peches por presenza nas
augas de toxinas fecais.
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Outro problema na Ría é a presenza frecuente de furtivos, incluso nos peches por
toxinas, co risco para a saúde pública que isto conleva.
Aínda que se tramitan denuncias ante a Garda Civil, estas trasládanse á
Inspección Pesqueira que, teoricamente, as comunica aos seus inspectores. A
realidade é que ante a falta de persoal estes inspectores nunca aparecen por esta
Ría.

As mariscadoras denuncian tamén que as solicitudes de indemnizacións polas
riadas de febreiro e marzo de 2016, presentadas ante a Delegación do Goberno,
non son tramitadas e non reciben ningunha contestación. Por contra, si o fixeron
cos particulares afectados nos seus bens.

É imprescindible acometer canto antes solucións para todos estes problemas, xa
que é intolerable que nestes momentos as administracións estean de costas a esta
Ría que podería xerar moitos postos de traballo na zona e aportar ao importante
sector turístico e restaurador de Sada uns produtos de grande calidade, sobre todo
se foran identificados pola súa orixe.

Ante todo o exposto, consideramos que o Goberno da Xunta de Galicia ten que
intervir de maneira urxente para dar solucións e poñer de novo en valor a Ría de
Sada para a actividade do marisqueo.
A este fin, En Marea presenta a seguinte Proposición non de lei para o seu
debate en Comisión:
O Parlamento galego insta á Xunta de Galicia a:

1- Actualizar e poñer en marcha o proxecto de rexeneración da praia de Sada.

2.- Por en marcha, de maneira urxente, as obras para a mellora da canle de
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desaugue das Brañas.

3.- Desenvolver inspeccións e estudos para detectar e corrixir a orixe dos
vertidos fecais.

4.- Incrementar o persoal de inspección pesqueira para posibilitar un efectivo
control do furtivismo na Ría de Sada.

5.- Instar á Delegación do Goberno en Galicia a tramitar, de maneira urxente,
as solicitudes das mariscadoras de Sada a poder optar ás axudas polas riadas
producidas na súa localidade nos meses de febreiro e marzo de 2016.

Santiago de Compostela, 16 de xaneiro de 2017.

Asdo.: Francisco Casal Vidal

Asdo.: Luís Villares Naveira

Deputado do G.P. de En Marea.

Voceiro do G.P. de En Marea.

Asinado dixitalmente por:

Francisco Casal Vidal na data 16/01/2017 10:06:34

Luis Villares Naveira na data 16/01/2017 10:06:46
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Á Mesa do Parlamento
O Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego (BNG), a iniciativa
das deputadas e deputados Montserrat Prado Cores, Ana Belén Pontón Mondelo,
Olalla Rodil Fernández, Xosé Luis Rivas Cruz, Noa Presas Bergantiños e Xosé
Luis Bará Torres, ao abeiro do disposto no Regulamento da Cámara, presenta a
seguinte Proposición non de lei para o seu debate na Comisión 5ª, relativa á situación
de discriminación laboral por razón de xénero e acoso a unha traballadora por parte da
empresa de transporte colectivo de viaxeiros HEDEGASA, S.L.

A empresa de transporte colectivo de viaxeiros HEDEGASA, S.L. “acredita” un
extenso historial de condenas por acoso laboral, mobbing e danos morais a unha
traballadora.
Desde o ano 2009, logo dunha embarazo de alto risco e petición de redución de
xornada para o coidado dunha filla, que foi denegada ilegalmente pola empresa,
encétase unha situación de fustigamento e acoso contra unha muller traballadora, que
foi amparada en diversas ocasións polos xulgados do social, a inspección de traballo,
alén do apoio e respaldo sindical e a solidariedade expresada por multitude de
traballadoras e traballadores.
Dita empresa foi condenada en 2010 por despedimento nulo por vulneración de
dereitos fundamentais. Esa condena levou aparellada unha indemnización por danos
morais, ademais da readmisión da traballadora a comezos de 2011. Porén, no canto de
respectar os dereitos laborais e acatar as resolución xudiciais, a empresa persistiu en
imporlle condicións de traballo discriminatorias, que remataron coa intervención da
Inspección de Traballo, levantando unha acta onde describiu a actuación empresarial
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como “mobbing, psicoterrorismo, hostigamento ou acoso laboral”, cualificándoa como
infracción laboral moi grave, o cal desencadeou unha condena de novo por vulneración
de dereitos fundamentais que ademais impuxo á empresa unha indemnización de 10.000
euros en compensación dos danos causados á traballadora.
Hai apenas un mes, a empresa volveu a emprender actuacións inxustas e
opresivas contra a traballadora, ao instar á administración competente en materia de
tráfico a suspensión cautelar las licenzas de condución e, con iso, acordar a suspensión
do contrato de traballo, sen ningún tipo de compensación nin acceso a prestación.
Nestes intres, tamén temos coñecemento dunha petición de investigación penal,
con imposición de penas de cárcere, para a as persoas directamente responsábeis do
abuso e acoso que vén padecendo a traballadora, que está pendente da decisión do
xulgado.
A empresa de transporte HEDEGASA, SL desenvolve a súa actividade no
ámbito do transporte colectivo de viaxeiros, sendo concesionaria de liñas de transporte
regular colectivo, alén de contratista da administración educativa para o transporte de
alumnado a centros públicos neste concello e na comarca de Compostela.
A normativa vixente en materia de transporte define o transporte colectivo
regular de viaxeiros como un servizo público, titularidade das administracións e que
pode ser prestado en réxime de concesión por empresas de transporte. Polo tanto,
HEDEGASA, SL desenvolve e executa unha actividade pública, ao xestionar unha liña
de transporte que forma parte dun sistema de transporte público, que ademais está
integrado nun sistema metropolitano de conexións regulares de transporte que ten
financiamento da administración galega e local.
O Goberno galego non pode ser alleo a esta situación, onde unha persoa
traballadora dunha empresa concesionaria dun servizo público que empregan miles de
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veciñas e veciños, sofre un acoso ilegal e insolente por parte de responsábeis
empresariais. Non é simplemente unha desprezábel actitude que mereza a corrección
por parte de autoridades laborais, como xa está a acontecer, senón que é a constatación
de trato desconsiderado, irrespectuoso, ofensivo a unha empregada que desenvolve o
seu traballo no eido dun servizo público.
A Xunta de Galiza non poden tolerar que se manteña esta lamentábel actitude
empresarial e ten a obriga de instar a que se respecten os máis elementais dereitos
fundamentais, a lexislación laboral, e sobre todo a dignidade humana.

Por todo o exposto, o Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego
presenta a seguinte proposición non de lei para o seu debate na Comisión 5ª:
“O Parlamento de Galiza insta ao Goberno galego a
Esixir da empresa de transporte de viaxeiros HEDEGASA, SL a aplicación
dunha política laboral que respecte os dereitos das traballadoras e que cese nas
actuacións discriminatorias por razón de xénero.
Que inspeccione e tutele o cumprimento da legalidade en materia laboral e de
igualdade de xénero nos servizos públicos concesionados a HEDEGASA,SL.
Que de persistir HEDEGASA na súa actuación de discriminación por razón de
xénero e acoso con esta traballadora, proceda a anular a concesión administrativa con
esta empresa.
Demandar das empresas de transporte colectivo de viaxeiros que respecten a
igualdade nas relacións laborais nos servizos de transporte público de viaxeiros que
xestionan baixo concesión administrativa.”
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Santiago de Compostela, 16 de xaneiro de 2017

Asdo.: Montserrat Prado Cores
Olalla Rodil Fernández
Xosé Luis Rivas Cruz
Noa Presas Bergantiños
Xosé Luis Bará Torres
Deputadas e deputados do G.P. do BNG
Ana Belén Pontón Mondelo
Portavoz do G.P. do BNG

Asinado dixitalmente por:

María Montserrat Prado Cores na data 16/01/2017 11:27:00

Olalla Rodil Fernández na data 16/01/2017 11:27:06

Xose Luis Rivas Cruz na data 16/01/2017 11:27:11

Noa Presas Bergantiños na data 16/01/2017 11:27:16

Xosé Luis Bará Torres na data 16/01/2017 11:27:20
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Ana Pontón Mondelo na data 16/01/2017 11:27:24
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Á Mesa do Parlamento
O Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego (BNG), a iniciativa
das deputadas e deputados Olalla Rodil Fernández, Ana Belén Pontón Mondelo,
Xosé Luis Rivas Cruz, Montserrat Prado Cores, Noa Presas Bergantiños e Xosé
Luis Bará Torres, ao abeiro do disposto no Regulamento da Cámara, presenta a
seguinte Proposición non de lei para o seu debate en Comisión.

Os concellos de Becerreá, Baralla, O Corgo, Láncara, As Nogais e O Páramo
comparten unha soa pediatra para a cobertura médica infantil. A asistencia sanitaria
préstase en días alternos nos centros de saúde de Becerreá (martes e xoves), O Corgo
(luns e mércores) e Láncara (venres) obrigando á poboación dos demais concellos a se
desprazar até alí.
Porén, cando a pediatra causa baixa laboral, como aconteceu nos últimos meses,
o SERGAS non asignou unha persoa substituta polo que as familias deben desprazarse
até o PAC de Fingoi ou o HULA na cidade de Lugo, situada a máis de 30 km, para
recibir atención médica.
Nas últimas semanas, a Asociación veciñal Porta dos Ancares de Baralla iniciou
unha recollida de sinaturas para reclamar o dereito a contar con pediatra nesta
localidade toda vez que o centro de saúde conta cunha sala equipada para prestar este
servizo.

Por todo o exposto, formúlase a seguinte proposición non de lei para o seu
debate en Comisión:
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“O Parlamento insta a Xunta de Galiza a:
1. Asignar unha persoa pediatra ao Concello de Baralla dando cobertura á súa
poboación de maneira directa cando menos dous días á semana.
3. Substituír o persoal cando este cause baixa laboral garantindo así a
continuidade da prestación do servizo.
2. Dotar de persoal suficiente as prazas do Corgo, Becerreá e Láncara para que
non sexa unha única persoa quen deba asumir toda a carga de traballo.”

Santiago de Compostela, 16 de xaneiro de 2017

Asdo.: Olalla Rodil Fernández
Xosé Luis Rivas Cruz
Montserrat Prado Cores
Noa Presas Bergantiños
Xosé Luis Bará Torres
Deputadas e deputados do G.P. do BNG
Ana Belén Pontón Mondelo
Portavoz do G.P. do BNG

Asinado dixitalmente por:

Olalla Rodil Fernández na data 16/01/2017 12:53:49
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Xose Luis Rivas Cruz na data 16/01/2017 12:53:53

María Montserrat Prado Cores na data 16/01/2017 12:53:57

Noa Presas Bergantiños na data 16/01/2017 12:53:59

Xosé Luis Bará Torres na data 16/01/2017 12:54:02

Ana Pontón Mondelo na data 16/01/2017 12:54:05
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Partido dos
Socialistas
de Galicia

O Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, por iniciativa dos seus
deputados e da súa deputada, José Manuel Pérez Seco, María Dolores Toja
Suárez e Julio Torrado Quintela, a través do portavoz e ao abeiro do disposto no
artigo 160 do Regulamento da Cámara, presenta ante esa mesa a seguinte
proposición non de lei para o seu debate na Comisión 8ª.

O estado da ría de Ferrol vén dende hai anos xerando preocupación no sector
pesqueiro desta zona, dado o estado lamentable no que se atopa, por unha banda
a zona de libre marisqueo leva sen descanso dende hai oito anos, co conseguinte
esgotamento do recurso, e polo outro a zona B que precisa dunha rexeneración,
así como de dragado e traslado.

O deficiente saneamento provoca que sexa un dos estuarios máis contaminados
de Galicia con varias zonas de exclusión, é dicir, sen clasificar e cunha zona de
produción, a máis produtiva catalogada como C. O marisco perde calidade e
prezo, e a elevada mortandade que ten que ser asumida polas confrarías de Ferrol
e Barallobre está poñendo a estas entidades no abismo económico. As persoas
que dependen dela economicamente vén perigar o seu emprego e mesmo que
teñen que enfrontarse a responsabilidades que en ningún caso son súas. O
Goberno galego decidiu no seu momento promover un cambio de modelo na
explotación pasando a un modelo que permite a comercialización do produto
recollido en zona C, despois de pasar un período de depuración nas bateas de
reinstalación colocadas para tal fin pola Consellería do Mar na boca da ría,
despois de reclasificar unha zona como A, pero o modelo non funciona e as
deficiencias cada vez agrávanse máis.

Ante esta situación, o Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia presenta a
seguinte proposición non de lei:
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O Parlamento de Galicia insta o Goberno galego para que:

1º) Asuma as responsabilidades e os prexuízos ocasionados aos usuarios dos
bancos marisqueiros da ría de Ferrol, e promova as accións necesarias para
rematar o saneamento integral da ría de Ferrol.
Partido dos
Socialistas
de Galicia

2º) Modifique o actual modelo de reinstalación do marisco extraído das zonas C
e asuma as perdas ocasionadas ás confrarías pola mortandade dos moluscos.

3º) Dote orzamentariamente unha partida co fin de que os mariscadores e
mariscadoras poñan en marcha os traballos de rexeneración dos bancos
marisqueiros.

4º) Presente un plan de rexeneración da ría de Ferrol nun período non superior a
6 meses, para a recuperación desta zona.
Pazo do Parlamento, 13 de xaneiro de 2017
Asinado dixitalmente por:
Jóse Manuel Pérez Seco na data 16/01/2017 13:12:50
María Dolores Toja Suárez na data 16/01/2017 13:13:12
Julio Torrado Quintela na data 16/01/2017 13:13:23
Xoaquín María Fernández Leiceaga na data 16/01/2017 13:13:31
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Á Mesa do Parlamento
O Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego (BNG), a iniciativa
das deputadas e deputados Montserrat Prado Cores, Ana Belén Pontón Mondelo,
Olalla Rodil Fernández, Xosé Luis Rivas Cruz, Noa Presas Bergantiños e Xosé
Luis Bará Torres, ao abeiro do disposto no Regulamento da Cámara, presenta a
seguinte Proposición non de lei para o seu debate na Comisión 5ª, relativa á
certificación que teñen que realizar @s traballadores e traballadoras da banca sobre a
idoneidade d@s clientes para determinados produtos.

Despois dos sucesivos escándalos ocorridos no sector financeiro pola mala praxe
na colocación de produtos á clientela, as autoridades europeas, nomeadamente a ESMA,
a autoridade de mercados europea, está poñendo en marcha a Directiva 2014/65/UE
coñecida coma MIFID II e os diversos regulamentos da mesma, estas normas deben ser
adaptadas á lexislación de cada estado.
No Estado Español corresponde á CNMV, Comisión Nacional do Mercado de
Valores, as actuacións nesta materia.
Malia os sucesivos escándalos vividos, e as sucesivas sentenzas que evidencian
unha actuación comercial por parte da banca mais que cuestionable, a día de hoxe a
CNMV non ten adaptado a lexislación deixando que a banca actúe con total
impunidade.
Un dos regulamentos pendentes de adaptar, que ten ademais unha repercusión
tremenda para os traballadores e traballadoras do sector financeiro, é o regulamento que
define o “asesoramento” e a formación que se requirirá para quen asesora e
comercializa produtos financeiros.
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Mentres a ESMA está aberta á participación sindical, no caso da CNMV non
aceptou a petición da CIG de participar na elaboración dunha norma que ten unha clara
afección laboral. Ademais a CNMV incluíu no seu órgano consultivo como
representantes dos profesionais ao Presidente do Banco Mediolanum, Carlos Tusquets,
aparentemente por presidir unha “asociación profesional independente”. Hai que
advertir que os bancos teñen a súa propia representación no Consello Consultivo da
CNMV.
A asociación que preside Carlos Tusquets, chamada EFPA-España, European
Financial Planning Association,autodenominase “independente”, pero da que son
socios-colaboradores da mesma a maior parte dos bancos do Estado español.
Ante a falta de regulación por parte da CNMV, a día de hoxe esta asociación,
que ten unha clara relación coa banca, é quen acredita si a formación d@s
traballador@s do sector é a correcta e necesaria.
Curiosamente EFPA-España non dá formación aos traballadores e traballadoras
do sector financeiro, sinxelamente emite a certificación, eso sí, previo pago e previa
asociación e pago de cotas á mesma por parte do persoal das entidades. A formación é
facilitada por outras empresas ou incluso Universidades, ou Colexios Profesionais, sen
que estes poidan certificar.
Na vez de ser Centros Públicos os que validen os coñecementos, a situación é a
contraria, a certificación como asesor corresponde á EFPA.Hai que destacar que hoxe
unha parte dos cadros de persoal dos bancos teñen titulacións universitarias, crer que
unha asociación da que son socios os bancos pode ser mais rigorosa que as propias
Universidades é cando menos inxenuo.
Á vista da actuación semella que os propios bancos montaron unha estrutura
denominada EFPA-España, para eludir novamente as normativas que protexen á
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clientela. E a CNMV, por unha parte non adapta a normativa comunitaria e por outra
valida a actuación dos bancos nomeando representante dos profesionais ao Presidente
da EFPA.
Cando ademais a propia regulación da ESMA parte dunha concepción errónea,
non é un problema estrito de falta de formación, senón que hai un claro conflito de
intereses, que a propia normativa da ESMA non ten en conta. Quen está ligado por un
contrato de traballo cun banco e ten o mandato de vender produtos financeiros da
entidade, non pode ser quen defina si ese produto é apto para a clientela.
A idoneidade dos produtos emitidos e comercializados non debe recaer sobre o
persoal dos bancos.
A maiores a aplicación desta normativa pode dar lugar a máis despedimentos
individuais ou colectivos de traballadores e traballadoras dos banco, nomeadamente aos
de mais idade que carecen de formación universitaria, malia que teñen anos de
experiencia profesional acreditada.

Por todo o exposto o Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego
presenta a seguinte proposición non de lei para o seu debate na Comisión 5ª:
“O Parlamento de Galiza insta ao Goberno galego a:
Solicitarlle á CNMV que conte coa representación legal dos traballadores e
traballadoras, os sindicatos negociadores dos respectivos convenios colectivo, coma
lexítimos representantes d@s mesm@s ante a transposición de normativas que terán
unha afectación laboral.
Solicitarlle á CNMV que defenda na ESMA, un sistema que non cargue sobre
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@s traballadores e traballadoras dos bancos avaliar a idoneidade dos produtos emitidos
polos entidades para @s clientes, e que eles/as mesm@s teñen o mandato de colocarlle.
Solicitarlle á CNMV que investigue a actuación da asociación EFPA-España.”

Santiago de Compostela, 16 de xaneiro de 2017

Asdo.: Montserrat Prado Cores
Olalla Rodil Fernández
Xosé Luis Rivas Cruz
Noa Presas Bergantiños
Xosé Luis Bará Torres
Deputadas e deputados do G.P. do BNG
Ana Belén Pontón Mondelo
Portavoz do G.P. do BNG

Asinado dixitalmente por:

María Montserrat Prado Cores na data 16/01/2017 13:04:17

Olalla Rodil Fernández na data 16/01/2017 13:04:22

Xose Luis Rivas Cruz na data 16/01/2017 13:04:27
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Noa Presas Bergantiños na data 16/01/2017 13:04:31

Xosé Luis Bará Torres na data 16/01/2017 13:04:35

Ana Pontón Mondelo na data 16/01/2017 13:04:38
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O Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, por iniciativa da súa deputada,
Noela Blanco Rodríguez, e do seu deputado, Julio Torrado Quintela, a través do
portavoz e ao abeiro do disposto no artigo 160 do Regulamento da Cámara,
presenta ante esa mesa a seguinte proposición non de lei para o seu debate na
Comisión 5ª.

Como resposta á Recomendación do Consello relativa á implantación da garantía
xuvenil, o 19 de decembro de 2013 o Goberno de España presentou á CE o Plan
nacional de garantía xuvenil. Este plan, recolle un catálogo común de actuacións
que serán desenvolvidas polos organismos intermedios do Programa Operativo
de Emprego Xuvenil (POEJ) e terán como obxectivo a redución do desemprego
xuvenil. A iniciativa de emprego xuvenil representa un dos instrumentos máis
importantes para o desenvolvemento da garantía xuvenil en España e articúlase a
través deste programa operativo.

A Estratexia de Emprendemento e Emprego Novo 2013-2016 establece entre as
principais causas do desemprego xuvenil en España as seguintes: alta taxa de
abandono escolar, polarización do mercado de traballo, escaso peso relativo da
Formación Profesional de grao medio; escasa empregabilidade dos mozos e
mozas, especialmente no relativo ao coñecemento de idiomas estranxeiros; alta
temporalidade, alta contratación parcial non desexada, difícil acceso ao mercado
laboral dos grupos en risco de exclusión social, e necesidade de mellorar os
niveis de autoemprego e iniciativa empresarial entre a mocidade.

O programa tiña previsto desenvolver medidas dirixidas ao colectivo de persoas
novas maiores de 16 anos e menores de 25 non ocupadas, nin integradas nos
sistemas de educación ou formación, co obxecto de alcanzar a súa inserción e
mantemento no mercado laboral cun emprego de calidade. Así mesmo, tendo en
conta as maiores dificultades para o acceso e o mantemento no mercado laboral,
así como o atraso na idade de incorporación, no caso das persoas cun grao de
discapacidade igual ou superior ao 33 %, o tramo de idade para o acceso ás
actuacións recollidas neste programa operativo elévase aos 30 anos de idade, nos
termos establecidos no Real decreto lei 8/2014, do 4 de xullo, polo que se regula
o Sistema Nacional de Garantía Xuvenil, validado posteriormente a través da Lei
18/2014, do 15 de outubro, de aprobación de medidas urxentes para o
crecemento, a competitividade e a eficiencia.
Rúa do Hórreo, s/n Parlamento de Galicia. Tfno: 981 551 530 – Fax: 981 551 418 · 15702 SANTIAGO DE COMPOSTELA gp-socialista@parlamentodegalicia.es
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Hai dous anos da posta en marcha do Programa Operativo FSE Emprego Xuvenil
do período 2014 - 2020, que conta cunha dotación de 6.000 millóns de euros, co
obxectivo de que os menores de 25 anos reciban unha oferta de emprego,
educación continua, ou prácticas nun prazo de catro meses tras a súa educación
formal ou quedar desempregados.
Partido dos
Socialistas
de Galicia

A pesar de que, segundo os datos da EPA do terceiro trimestre do 2016, entre os
menores de 25 anos a taxa de desemprego xuvenil en Galicia ascende ata o 37,6
%; e en España é dun 41,9 %, a implementación da iniciativa non é a esperada.
Segundo os datos do Ministerio de Emprego, o Goberno galego planificou só o
13,72 % do orzamento asignado para 2014 e 2015.

Por todo o exposto, o Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia presenta a
seguinte proposición non de lei:

O Parlamento galego insta a Xunta de Galicia para que:

1º) Inclúa criterios de calidade para os empregos ofertados no Plan de garantía
xuvenil da nosa comunidade autónoma, así como a formalizar a intención de
ofrecer postos de calidade, incluíndoa nas normas vixentes relacionadas coa
Garantía Xuvenil. Os devanditos criterios de calidade terán que ser acordados cos
actores implicados no programa.

2º) Realice un estudo da poboación diana do programa, facendo especial fincapé
naqueles mozos e mozas que non estudan nin traballan, para así poder dirixirse a
eles con campañas máis efectivas, e poder facer un traballo máis adaptado ás súas
necesidades e perfís. É dicir, incorporar ao enfoque actual moi centrado na oferta
(empresas), a demanda (desempregado mozo).

3º) Estableza mesas de diálogo cos principais actores implicados e representantes
da mocidade, tales como asociacións xuvenís ou o Consejo de la Juventud de
España, para realizar un correcto seguimento do Plan e incluír posibles melloras.
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4º) Fixe uns obxectivos cuantitativos nas accións formativas, educativas e de
emprego a realizar polo programa, que deberá levar a cabo unha vez se obteña un
estudo máis pormenorizado da poboación diana á que se dirixe o programa e á
que se refire o punto 2 da presente proposición.
Partido dos
Socialistas
de Galicia

5º) Estableza un cronograma en que se detalle cando se van a realizar as accións
descritas anteriormente e comprometerse a cumprilo.

Pazo do Parlamento, 16 de xaneiro de 2017

Asinado dixitalmente por:
Noela Blanco Rodríguez na data 16/01/2017 13:57:37
Julio Torrado Quintela na data 16/01/2017 13:57:47
Xoaquín María Fernández Leiceaga na data 16/01/2017 13:58:04
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O Grupo Parlamentario de En Marea, por iniciativa da súa deputada Eva
Solla Fernández, ao abeiro do artigo 160 do Regulamento da Cámara, presenta a
seguinte Proposición non de lei para o seu debate en Comisión, relativa ao
transporte sanitario en Galicia.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Existen en Galicia importantes deficiencias en canto ao transporte urxente do
061. Recursos insuficientes para cubrir todas as zonas sanitarias, que se traducen
nunha baixa calidade no servizo por unidades sobresaturadas ou tempos de
espera e resposta altamente preocupantes.
Actualmente existen 104 ambulancias asistenciais e 11 UVIs que non só non son
capaces de cubrir a demanda actual si non que moito menos serán capaces de
asumir o incremento da demanda nun futuro.
A Organización Mundial da Saúde, xa presentou fai tempo un informe no que
estipulaba que o axeitado é dispoñer dunha ambulancia de urxencias por cada
25.000 habitantes así como dunha UVI por cada 120.000. Cifras que están
bastante lonxe dos recursos actuais.
Ante esta insuficiencia de recursos, nacen as chamadas “ambulancias de apoio
para o 061” que en lugar de ser unha solución ao problema, supoñen unha
degradación na calidade do servizo ao ir unicamente un TES condutor, pois
dificulta tarefas como a baixada a un paciente dun domicilio, a inmobilización
dun accidentado…etc
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Os profesionais técnicos de emerxencias así como os xestores de emerxencias,
levan tempo solicitando a retirada deste transporte de apoio por ambulancias
oficiais con dotacións completas.
Por todo o anterior En Marea presenta a seguinte Proposición non de lei para o
seu debate en Comisión:

O parlamento galego insta á Xunta de Galicia a:
1.ª) Retirar as “ambulancias de apoio para o 061” e no seu lugar poñan un
recurso 100% do 061 con dous TES así como o material necesario.

2.ª) Dispor de novas UVIs no Salnés (Vilagarcía), Valdeorras (O Barco),
Costa da Morte (Cee), Verín, Carballo e Monforte de Lemos.

3.ª) Dispor de novas ambulancias asistenciais en Pontevedra (12h),
Santiago (12h), Ourense (24h), Carballiño ou Ribadavia (12h), Porto do
Son (24h) e Laxe (12h).
Santiago de Compostela, 16 de xaneiro de 2016.

Asdo.: Eva Solla Fernández,

Asdo.: Luís Villares Naveira,

Deputada do G.P. de En Marea

Voceiro do G.P de En Marea
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Eva Solla Fernández na data 16/01/2017 18:53:44

Luis Villares Naveira na data 16/01/2017 18:53:54
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O Grupo Parlamentario Popular de Galicia, a través do seu Portavoz, e por
iniciativa dos deputados e deputadas,Martín Fernández Prado, Jaime
Castiñeiras Broz, Marta Novoa Iglesias, Silvestre José Balseiros Guinarte,
Daniel Varela Suanzes-Carpegna, Julia Rodriguez Barreira e Antonio
Mouriño Villar, deputados e deputadas do Grupo Parlamentario Popular de
Galicia, ao abeiro do disposto no artigo 160 e concordantes do
Regulamento da Cámara, presentan ante esa Mesa, a seguinte
Proposición non de lei en Comisión.

Exposición de Motivos:
Durante os últimos anos, O Grupo Popular do Parlamento de Galicia ven
apoiando de diversos xeitos a construción e desenvolvemento do Porto da
Coruña, tanto no referente a nova dársena de Punta Langosteira como no
referente as actividades e infraestruturas dos peiraos tradicionais.
Non se pode dicir o mesmo nos últimos tempos do actual Goberno
Municipal da Coruña, que dende un primeiro momento mostrou un
comportamento hostil cara a un ente de enorme transcendencia e
importancia na cidade, así o alcalde comparou nun hotel de luxo en Madrid
o Porto Exterior da Coruña co aeroporto de Castellón, chegou a dicir que
as obras da Mariña estaban sen licenza, subiulle o IBI ao Porto e as
empresas que nel operan ou segue sen pagar a certificación de obras de
2015.
Na actualidade, e logo de anos moi difíciles para conseguilo, o Porto
Exterior de Punta Langosteira atópase xa rematado e en pleno
funcionamento nas obras marítimas, e nos accesos por estrada,e
traballándose dende distintas administracións para culminar o proceso de
construción do acceso ferroviario xa comezado. Como case sempre, a
maior dificultade foi e é solventar os aspectos financeiros, para elo, está
vixente un convenio que o Concello da Coruña e o Ministerio de Fomento
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firmaron no ano 2004, en ámbalas dúas administracións con gobernos
socialistas.
Os convenios vixentes poden ser cambiados por acordo das partes, ou
teñen que ser cumpridos.
A Autoridade Portuaria da Coruña, ven traballando dende finais de 2015
no desenvolvemento deste convenio, e así, comunicoullo en marzo de
2016 o Presidente de Portos do Estado ao Alcalde da Coruña nunha
reunión entre ambos. En dita reunión comunicóuselle ao Alcalde que íase
a subastar os terreos da Solana e o Hotel Finisterre según as exixencias
impostas por Fomento no ano 2008, tamén cun Ministro e Presidente de
Portos Socialista.Nese momento o Alcalde da Coruña non manifestou
ningunha obxección a enaxenación deste ben patrimonial do Porto da
Coruña.
Meses máis tarde, en maio, e xa incorporado este punto na orde do día do
Consello de Administración da Autoridade Portuaria, o concelleiro e
representante do Concello da Coruña no Consello, anunciou por sorpresa
que o Concello estaba interesado en comprar a Solana, e o Porto retirou o
tema da orde do día e parou a poxa, proba da boa vontade de diálogo.
No seguinte Consello de Administración, o 30 de xuño de 2015, decidiuse
darlle ao Concello da Coruña un prazo de 6 meses para concretar
formalmente a oferta por estes terreos e non facer así poxa pública,prazo
que remataba a finais de decembro.
A sorpresa xeralizada foi que 9 meses despois de avisar da poxa e 6
meses despois de aberto o prazo formal para presentar una oferta, o
Concello da Coruña o único que fixo foi mandar unha carta de intencións
sen ningún valor xurídico, como reflicten os distintos informes de avogacía
do Estado,Intervención Xeral e Portos do Estado.Para maior
abundamento, o Concello da Coruña tramitou ata 12 modificativos
orzamentarios dende xuño de 2016, nos que en ningún deles incluíu un
solo euro para concretar ao menos unha oferta firme.
Esta inactividade municipal non e nova, as trabas aos proxectos
estratéxicos da cidade desenvolvidos por outras administracións veñen
sendo constante nos 19 meses de goberno da Marea, así seguen parados
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por trabas municipais a intermodal, a ampliación de Alfonso Molina, ou o
Centro de Saúde de Santa Lucía entre outros.
Por todo isto exposto, e ante a incapacidade demostrada ata o momento
polo Alcalde da Coruña para defender e apoiar os grandes temas da
cidade, e en concreto o desenvolvemento do porto da Coruña, e ca
vontade de seguir apoiando dende esta institución unha infraestrutura
clave para a cidade.
Polo exposto o Grupo Parlamentario Popular de Galicia presenta a
seguinte Proposición non de Lei en Comisión.
“O Parlamento de Galicia insta a Xunta de Galicia a dirixirse ao Alcalde de
A Coruña instándoo a negociar con Puertos del Estado e a Autoridade
Portuaria para atopar unha solución que permita conxugar a viabilidade
económica e social do porto co aproveitamento público dos terreos
portuarios”.
Santiago de Compostela , 17 xaneiro 2017.

Asinado dixitalmente por:
Pedro Puy Fraga na data 16/01/2017 19:15:57
Martín Fernández Prado na data 16/01/2017 19:16:22
Jaime Castiñeira Broz na data 16/01/2017 19:17:05
Marta Novoa Iglesias na data 16/01/2017 19:17:13
Silvestre Balseiros Guinarte na data 16/01/2017 19:17:30
Daniel Luis Varela Suanzes-Carpegna na data 16/01/2017 19:17:42
María Julia Rodriguez Barreira na data 16/01/2017 19:17:53
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Antonio Mouriño Villar na data 16/01/2017 19:18:12
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O Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, por iniciativa da súa
deputada e do seu deputado Patricia Vilán Lorenzo e Juan Manuel Díaz
Villoslada, 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 1.ª, Institucional, de Administración
Xeral, Xustiza e Interior.
Exposición de motivos
En Galicia, as persoas presas non teñen recoñecido por lei o dereito a
asignación de avogado ou avogada polo sistema de asistencia xurídica gratuíta
para a defensa dos seus dereitos fronte a Administracion penitenciaria; a
designación prodúcese só ao acadar o trámite do recurso de apelación.
É certo que hai Colexios de Avogados (como Pontevedra, Ourense e Santiago)
que crearon no seu día quendas penitenciarias voluntarias e que xa en 2012 o
Consello da Avogacía Galega apoiara esta proposta, mais estas non deixan de
ser solucións parciais a un problema que debería atallar o Goberno da Xunta
de Galicia.
Por todo o exposto, o Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia presenta
a seguinte proposición non de lei en Comisión:
O Parlamento galego insta a Xunta de Galicia a crear un servizo especial de
asesoramento xurídico dentro do dereito a asistencia xurídica gratuíta dende a
entrada en prisión de calquera persoa.
Pazo do Parlamento, 17 de xaneiro de 2017
Asdo.: Patricia Vilán Lorenzo
Juan Manuel Díaz Villoslada
Deputada e deputado do G.P. dos Socialistas de Galicia
Asdo.: Xoaquín Fernández Leiceaga
Portavoz do G.P. dos Socialistas de Galicia
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Asinado dixitalmente por:
Patricia Vilán Lorenzo na data 17/01/2017 13:54:42
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Juan Manuel Díaz Villoslada na data 17/01/2017 13:54:48
Xoaquín María Fernández Leiceaga na data 17/01/2017 13:54:53
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O Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, por iniciativa da súa
deputada e do seu deputado Patricia Vilán Lorenzo e Juan Manuel Díaz
Villoslada, 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 1.ª, Institucional, de
Administración Xeral, Xustiza e Interior.
Exposición de motivos
O servizo público da Xustiza é básico para a vertebración do Estado Social
e Democrático de Dereito. Por desgraza, nestes últimos anos de goberno do
PP, a Administración de Xustiza en Galicia sinalou a falta de vontade
política e de capacidade para asumir as competencias constitucionais e
estatutarias que a nosa Comunidade Autónoma ten no eido dunha
institución tan esencial.
Como indicador, o orzamento de gasto en actuacións relativas á
Administración de Xustiza para o exercicio 2017 é de algo máis de 104
millóns de euros, é dicir, só uns 12 millóns de euros máis que as previsións
para construcións que recollía o Plan de infraestruturas xudiciais 20102015.
No ano 1995, a Xunta de Galicia asumira a provisión de medios materiais e
económicos para o funcionamento da Administración de Xustiza e, dende
aquela, iniciouse unha política en materia de infraestruturas coa finalidade
de actuar na moi necesaria renovación e construción das instalacións
xudiciais. Así naceu o Plan de infraestruturas xudiciais co horizonte 20102015.
O vicepresidente da Xunta de Galicia recorre Galicia fachendoso de
investir “50.000 euros” en reformas cando o certo é que, só na provincia de
Pontevedra, nada do previsto no Plan de infraestruturas xudiciais 20102015 se ten feito: nada en Pontevedra, Vigo, Cambados, Vilagarcía de
Arousa, A Estrada ou Tui.
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Por todo o exposto, o Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
presenta a seguinte proposición non de lei para o seu debate en Comisión:
O Parlamento galego insta a Xunta de Galicia a avaliar os investimentos e
as infraestruturas xudiciais en toda a Comunidade Autónoma e a executar,
na súa totalidade no ano 2017, o Plan de infraestruturas xudiciais 20102015.
Pazo do Parlamento, 17 de xaneiro de 2017
Asdo.: Patricia Vilán Lorenzo
Juan Manuel Díaz Villoslada
Deputada e deputado do G.P. dos Socialistas de Galicia
Asdo.:Xoaquín Fernández Leiceaga
Portavoz do G.P. dos Socialistas de Galicia

Asinado dixitalmente por:
Patricia Vilán Lorenzo na data 17/01/2017 13:58:43
Juan Manuel Díaz Villoslada na data 17/01/2017 13:58:50
Xoaquín María Fernández Leiceaga na data 17/01/2017 13:58:57
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O Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, por iniciativa das
súas deputadas e do seu deputado Patricia Vilán Lorenzo, María Dolores
Toja Suárez e Juan Manuel Díaz Villoslada, 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 1.ª, Institucional, de Administración Xeral, Xustiza e
Interior.
Exposición de motivos
Nun medio de comunicación galego, o día 8 de xaneiro deste ano:
“Es una tendencia que se viene sucediendo en los últimos años, pero se
trata de un problema que se ha agudizado en los últimos meses, en los que,
precisamente, los delitos contra la propiedad privada, entre otros, se han
disparado en gran parte de los Concellos de la Costa da Morte. A día de
hoy, casi la mitad de los nueve puestos que conforman la V Compañía de la
Guardia Civil (que abarca desde A Laracha hasta Corcubión) están bajo
mínimos. La situación es especialmente preocupante en los destacamentos
de Camariñas, Ponteceso, Malpica y Vimianzo, donde apenas se cubren
entre el 30 y el 50% de las plazas existentes. En el puesto camariñán
trabajan tres guardias civiles, de los nueve adscritos. En Vimianzo, cinco
de once. En Malpica, dos de cuatro, aunque el caso más sangrante es el de
Ponteceso, donde según confirmó ayer el alcalde solo hay dos agentes de
siete. En el resto de destacamentos la situación presenta un mejor aspecto.
En Laxe y A Laracha están cubiertos con la práctica totalidad de las
plantillas y en Carballo hay unos cuarenta agentes de servicio.
La causa principal de que algunos puestos estén muy por debajo de los
índices normales de actividad se debe principalmente a las bajas laborales,
vacaciones, turnos de libranza y traslados sin que, según apuntaron varios
profesionales, la Dirección General de la Guardia Civil, a través de la
Subdelegación del Gobierno, haya tomado cartas en el asunto y revertir una
situación que gran parte de los alcaldes de la zona califican de preocupante.
Algunos profesionales, que prefieren mantenerse en el anonimato por
temor a represalias, han asegurado que en determinados fines de semana
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hay verdaderos quebraderos de cabeza par cubrir los servicios nocturnos.
Así, para el pasado fin de año estaban previstas dos patrullas para cubrir A
Laracha, Coristanco y Carballo. Dos de los agentes se pusieron de baja y
una de las patrullas fue anulada a última hora. La que quedó operativa
estaba formada por tres agentes, de los puestos de Carballo y Ponteceso.
Estos guardias civiles permanecieron atentos toda la noche a lo que pudiera
ocurrir, de forma simultánea, en A Laracha, Carballo, Coristanco,
Ponteceso, Malpica, Laxe y Cabana. En las comarcas de Soneira y Fisterra
ocurre tres cuartos de lo mismo: una patrulla para cubrir cuatro, cinco, seis
y hasta siete concellos”.
Isto está a ocorrer en todo o rural de Galicia e o Goberno galego cala, coma
sempre.
Hai redución de horarios e redución de medios persoais e de cadro de
persoal dos corpos da Garda Civil e da Policía Nacional (non digamos xa
da Policía adscrita). Como consecuencia, faltan información sobre os
veciños de cada pobo e vila, presenza no terreo e resposta rápida.
A Garda Civil nacía no século XIX coa fin de protexer o rural, pero cada
vez é máis urbana porque as patrullas o foron abandonando, polo que
tardan horas en chegar e a delincuencia increméntase. Ao que hai que
engadir o tremendo problema da despoboación en Galicia: cada vez hai
menos veciños e veciñas e cada vez son máis vellos. Como consecuencia, a
falta de seguridade tradúcese nunha falta de benestar.

Por todo o exposto, o Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
presenta a seguinte proposición non de lei para o seu debate en Comisión:
O Parlamento galego insta a Xunta de Galicia a esixir ao Goberno do
Estado a solución do problema de seguridade na nosa Comunidade
Autónoma a través dos seguintes medios:
1. O incremento dos medios persoais e do cadro de persoal dos corpos
da Garda Civil, da Policía Nacional e da Policía adscrita.
2. A cobertura das baixas laborais, vacacións, quendas de libranza e
traslados.
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3. A cobertura das prazas existentes nos Corpos e Forzas de Seguridade
na Comunidade Autónoma para garantir o servizo a prestar á
cidadanía.
Pazo do Parlamento, 17 de xaneiro de 2017
Partido dos
Socialistas
de Galicia

Asdo.: Patricia Vilán Lorenzo
María Dolores Toja Suárez
Juan Manuel Díaz Villoslada
Deputadas e deputado do G.P. dos Socialistas de Galicia
Asdo.: Xoaquín Fernández Leiceaga
Portavoz do G.P. dos Socialistas de Galicia

Asinado dixitalmente por:
Patricia Vilán Lorenzo na data 17/01/2017 14:02:27
María Dolores Toja Suárez na data 17/01/2017 14:02:40
Juan Manuel Díaz Villoslada na data 17/01/2017 14:02:47
Xoaquín María Fernández Leiceaga na data 17/01/2017 14:02:54
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O Grupo Parlamentar de En Marea, por iniciativa da súa deputada Eva Solla
Fernández e ao abeiro do disposto no artigo 160 do Regulamento da Cámara,
presenta a seguinte Proposición non de lei para o seu debate en Comisión,
relativa ao dereito de permuta para traballadoras e traballadores interinos.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Segundo a Comisión Europea, dende o 2012, son numerosas as denuncias
recibidas neste organismo sobre as diferenzas de trato entre o persoal fixo e o
persoal con contrato de duración determinada que traballa no sector público no
conxunto do Estado Español, o que mostra un grave problema en canto ao
cumprimento da cláusula 4 do Acordo marco anexo á Directiva 1999/70/CE e
polo tanto unha responsabilidade ao non aplicar o Dereito da Unión Europea.
En Galicia, temos constancia de denuncias de traballadores e traballadoras
interinas con traballo no sector público dependente da Xunta de Galicia, que
están sendo discriminadas pola súa condición de traballadoras con contrato de
duración determinada fronte aquelas outras fixas.
Un exemplo, son as solicitudes de traballadoras interinas da Consellería de
Benestar Social, para poder permutar entre elas os postos de traballo que
actualmente ocupan e adaptalos a unha mellor conciliación da súa vida laboral e
persoal, dereito do que actualmente non poden disfrutar.
Estas solicitudes son denegadas de forma automática pola dirección Xeral da
Función Pública en aplicación do establecido no artigo 17 do V Convenio
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colectivo único do persoal laboral da Xunta de Galicia, que non só está obviando
o artigo 15.6 do ET, si non tamén, cometendo nunha grave irresponsabilidade ao
non aplicar o Dereito da Unión Europea, pois o principio de igualdade de trato e
non discriminación é un dos principios xerais do Dereito da UE, polo que a
Directiva debe ser considerada de alcance xeral.
A Comisión Europea ten manifestado en reiteradas ocasións que a mera natureza
temporal do emprego non constitúe por si soa unha razón obxectiva a efectos da
non aplicación da disposición europea, xa que de ser así, deixaría os obxectivos
da Directiva 1999/70/CE e o Acordo marco carentes de contido, perpetuando
unha situación desfavorable.
Por todos estes feitos, En Marea presenta a seguinte Proposición non de lei para o
seu debate en Comisión:
O Parlamento galego insta á Xunta de Galicia a permitir a permuta das
traballadoras ou traballadores interinos do persoal laboral dependente da propia
Xunta en aplicación da Directiva 1999/70/CE e a cláusula 4 do Acordo marco
anexo á Directiva.
Santiago de Compostela, 16 de xaneiro de 2017.

Asdo.: Eva Solla Fernández,

Asdo.: Luís Villares Naveira,

Deputada do G.P. de En Marea.

Voceiro do G.P. de En Marea.
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Asinado dixitalmente por:

Eva Solla Fernández na data 16/01/2017 13:42:00

Luis Villares Naveira na data 16/01/2017 13:42:08
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O Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, por iniciativa do seu
deputado e da súa deputada Julio Torrado Quintela e María Dolores
Toja Suárez, a través do seu portavoz, e ao abeiro do disposto no artigo
160 do Regulamento da Cámara, presenta a seguinte proposición non de
lei para o seu debate en Comisión 8.ª, Pesca e Marisqueo.
Exposición de motivos
As rías galegas supón un dos bens naturais máis relevantes que ten a nosa
Comunidade Autónoma e supón, ademais, unha fonte de riqueza non so de
carácter medioambiental senón tamén económica por ser un recurso dada a
súa produtividade en termos marisqueiros. Froito desto, existe unha gran
preocupación sobre o estado do saneamento das rías galegas, pois os
problemas asociados á contaminación e o mal estado das augas e os fondos
das rías deriva en perdas económicas relevantes por problemas de
extracción e redución tanto de tamaño dos produtos como da súa cantidade.
A Unión Europea advertiu en diversas ocasións dos problemas de
saneamento das rías galegas e a súa repercusión sobre a actividade
extractiva. Froito destas advertencias, e das visitas de delegados/as do
organismo europeo, xa en 2013 produciuse un informe de amoestación,
con avisos de sancións sobre os futuribles fondos Feder, entre outras
cuestións, e España foi sancionada polo estado das rías galegas.
O sector marisqueiro vén manifestando continuamente o seu rexeitamento
ao desleixo da Xunta de Galicia na acción de atención ás rías, en liña co
sinalado pola UE, así como a aposta pola especial protección das zonas en
que se cultivan bivalvos, instando á Xunta de Galicia a negociar a
implantación destas medidas en cooperación coas institucións europeas.
En contra desto, o sector comproba con tristeza como existen promesas
continuamente incumpridas sobre medidas de saneamento, como por
exemplo os 11 millóns de euros que no propio 2013 prometeu o entón
conselleiro de Medio Ambiente Agustín Hernández para a ría de Arousa, e
do que non existiu ningunha nova posterior.
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Mentres tanto, o sector marisqueiro segue véndose obrigado a parar a súa
actividade durante o ano froito dos problemas xerados por esta
contaminación, como se pode comprobar en datos ofrecidos polo propio
sector que apuntan a un descenso de especies, dende 2010 a 2016, época na
que se perdeu máis da metade da produción en produtos como a vieira ou a
volandeira ou o berberecho, e tamén de relevancia na ameixa.
Por todo o exposto, o Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
presenta a seguinte proposición non de lei para o seu debate en Comisión:
O Parlamento galego insta a Xunta de Galicia a:
1. Implantar un plan de rexeneración das rías galegas para esta
lexislatura 2016-2020, que reduza con efectividade os niveis de
contaminación existente.
2. Iniciar os procesos de negociación necesarios coa UE para destacar
de maneira especial as zonas de cultivo e extracción de bivalvos,
conseguindo para elas un tratamento distinguido que redunde en
mellora das condicións e da protección do sector en caso de
dificultades para o traballo.
3. Realizar un informe anual específico sobre os niveis de
contaminación das rías galegas, que sexa debatido na Comisión 8.ª,
Pesca e Marisqueo do Parlamento de Galicia.

Pazo do Parlamento, 17 de xaneiro de 2017
Asdo.: Julio Torrado Quintela
María Dolores Toja Suárez
Deputado e deputada do G.P. dos Socialistas de Galicia
Asdo.: Xoaquín Fernández Leiceaga
Portavoz do G.P. dos Socialistas de Galicia
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Asinado dixitalmente por:
Julio Torrado Quintela na data 17/01/2017 17:26:55
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María Dolores Toja Suárez na data 17/01/2017 17:27:01
Xoaquín María Fernández Leiceaga na data 17/01/2017 17:27:06
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O Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, por iniciativa das
súas deputadas e do seu deputado Patricia Vilán Lorenzo, María Dolores
Toja Suárez, Raúl Fernández Fernández e María Luisa Pierres López,
a través do seu portavoz, e ao abeiro do disposto no artigo 160 do
Regulamento da Cámara, presenta ante esa Mesa a seguinte proposición
non de lei para o seu debate en Comisión 2.ª, Ordenación Territorial,
Obras Públicas, Medio Ambiente e Servizos.
Exposición de motivos
En febreiro de 2013, varios eurodeputados do Parlamento europeo viñan a
Galicia para controlar a depuración das rías galegas e concluían que as
zonas nas nosas rías que aínda son moi produtivas están en grave perigo se
non se toman medidas; máis en concreto, con relación á ría de O Burgo,
quedaron impactados polos lodos, que chegaban a uns dous metros de
profundidade e que case “tragan” a un traballador que baixou o día da
visita.
A vixente Lei de augas de Galicia, do 4 de novembro de 2010, e o seu
Regulamento, do 22 de xuño de 2012, foron propostas polo Goberno de
Feijóo e aprobadas polo Parlamento de Galicia so cos votos favorables do
Partido Popular. As dúas normas recollen preceptos relativos ao
saneamento, incluídos novos tributos para saneamento.
A ría de Arousa e os problemas de saneamento e depuración en Ribeira son
outro punto máis nesta “carreira” do Goberno do PP: en xuño de 2009,
Augas de Galicia elaboraba o anteproxecto de construción e explotación da
Edar de Ribeira, presentando a solicitude de cualificación ambiental en
xullo daquel ano.
Dende entón, o Goberno do PP ten feito un “plan” para o saneamento da
ría; un estudo de impacto ambiental e unha promesa electoral do
Conselleiro de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas de executar o
proxecto de pluviais e fecais en Ribeira, no borde marítimo, cun importe de
3.000.0000 de euros.
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Non obstante, ademais dos problemas co emisario submarino (xulgados
incluídos), do mal funcionamento dos tanques de tormenta e dos sifóns e
dos vertidos ao mar de lixo e de augas non debidamente depuradas (non se
pode esquecer que desembocan nunha zona sita entre os parques naturais
de Corrubedo e das Illas Atlánticas), hoxe hai 475 denuncias por problemas
de salubridade derivados do mal funcionamento da Edar en probas.
Informes técnicos sobre a EDAR din que se observan medicións moi altas
de sulfhídrico nas estacións de bombeo e que, nalgúns casos, se sitúan fóra
de rango.
É importante dicir que, dende o ano 2014, a sociedade estatal ACUAES
iniciaba a obra da depuradora, no marco dun convenio entre os gobernos do
Estado e a Xunta, financiada con fondos Feder.
Por todo o exposto, o Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
presenta a seguinte proposición non de lei para o seu debate en Comisión:
O Parlamento galego insta a Xunta de Galicia a:
1. Esixir do Goberno do Estado a que, neste primeiro semestre de 2017,
se tomen as medidas necesarias para solucionar os problemas da Edar
en probas de Ribeira.
2. Non recepcionar a obra por parte de Augas de Galicia ata que se
solucionen efectiva e definitivamente estes problemas.
Pazo do Parlamento, 17 de xaneiro de 2017
Asdo.: Patricia Vilán Lorenzo
María Dolores Toja Suárez
Raúl Fernández Fernández
María Luisa Pierres López
Deputadas e deputado do G.P. dos Socialistas de Galicia
Asdo.: Xoaquín Fernández Leiceaga
Portavoz do G.P. dos Socialistas de Galicia
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Patricia Vilán Lorenzo na data 17/01/2017 17:31:40
María Dolores Toja Suárez na data 17/01/2017 17:31:46
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Raúl Fernández Fernández na data 17/01/2017 17:31:52
María Luisa Pierres López na data 17/01/2017 17:31:58
Xoaquín María Fernández Leiceaga na data 17/01/2017 17:32:02
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O Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, por iniciativa do seu deputado,
José Manuel Pérez Seco e da súa deputada, María Dolores Toja Suárez, 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.

As zonas de marisqueo na Ría de Ferrol están separadas por liñas imaxinarias, en
4 zonas diferentes, A, B, C e D, de modo que nalgunha delas, non se pode
mariscar, noutras, pódese pero ese marisco ha de pasar un tempo en batea (onde
se perde aproximarante un 20 % da captura).

Estas zonas están separadas por liñas imaxinarias que determina Intecmar a partir
de puntos e marcas en terra e que non sempre se corresponden coa realidade,
porque se os mariscadores están na embarcación, sobre ou preto da liña
imaxinaria, pódense atopar con que se tiran o raño para un lado, é zona B e para
outro C, ou incluso o que é realmente incomprensible que nun lado sexa zona B e
no outro D (zona de exclusión que non sirve nin para a batea de depuración) sen
haber zona de transición entre as zonas (Gal 03/06 e Gal 03/07) co
correspondente perigo para a saúde pública (presenza de bacterias fecais, posible
presenza de norovirus, e outras bacterias e virus causantes de enfermidades).

Ante esta situación o Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, presentan a
seguinte proposición non de lei:

O Parlamento de Galicia insta o Goberno galego para que:

1º). Reordene, de acordo co sector, a organización das zonas do banco
marisqueiro de forma que se clarifique a cualificación de cada una delas.

2º). Utilice un sistema de balizamento e/ou marcacións en terra que, sen
prexudicar á propia tarefa de extracción nin a outros usos da zona marítima e
terrestre, permitan diferenciar con maior claridade a delimitación de zonas.
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Asinado dixitalmente por:
Jóse Manuel Pérez Seco na data 18/01/2017 10:27:11
María Dolores Toja Suárez na data 18/01/2017 10:27:32
Xoaquín María Fernández Leiceaga na data 18/01/2017 10:27:46
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O Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, por iniciativa do seu deputado
José Manuel Pérez Seco e da súa deputada, María Dolores Toja Suárez, a través
do portavoz solicita a esa mesa se proceda a realizar unha corrección de erros
advertida no documento con número de rexistro 3654, no parágrafo introdutorio
do documento onde di: “O Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, por
iniciativa do seu deputado, José Manuel Pérez Seco e da súa deputada, María
Dolores Toja Suárez, …”, debe dicir: “O Grupo Parlamentario dos Socialistas de
Galicia por iniciativa dos seus deputados José Manuel Pérez Seco e Julio Torrado
Quintela e da súa deputada, María Dolores Toja Suárez a través do portavoz …”.
A tales efectos achégase sinatura do deputado.
Pazo do Parlamento, 19 de xaneiro de 2017

Asinado dixitalmente por:
Jóse Manuel Pérez Seco na data 19/01/2017 12:06:02
María Dolores Toja Suárez na data 19/01/2017 12:06:14
Xoaquín María Fernández Leiceaga na data 19/01/2017 12:06:27
Julio Torrado Quintela na data 19/01/2017 12:06:41
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O Grupo Parlamentar de EN MAREA, a iniciativa da súa deputada Carmen
Santos Queiruga e do seu deputado Luís Villares Naveira, ao abeiro do disposto
no artigo 160 do Regulamento da Cámara, presenta a seguinte Proposición non
de lei para o seu debate na Comisión 1.ª.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
A corrupción, segundo o CIS, representa unha das maiores preocupacións para os
cidadáns do Estado. Un problema que pola súa gravidade xera unha enorme
alarma social. Correspóndenos a todos os poderes públicos traballar para crear as
ferramentas que erradiquen este asunto de raíz.
O CIS non é o único organismo que recolle nos seus informes a corrupción como
un problema de enorme calado. Segundo datos da ONG Transparencia
Internacional, a percepción da corrupción en España non fixo máis que aumentar
nos últimos catro anos, un aumento só equiparable con países como Libia,
Turquía ou Brasil.
Casos de corrupción como a Pokemon, Conde Roa ou Campeón, poñen de
manifesto que Galicia non é inmune a esta lacra. Son moitas as voces que veñen
pedindo máis medios para loitar contra un problema que afecta de forma
importante a nosa terra.
Cando falamos de corrupción, falamos tamén dun espolio público a todos os
galegos e galegas. No 2013, o exalcalde santiagués do Partido Popular, Santiago
Gerardo Conde Roa, foi condenado pola fraude fiscal de 291.000 euros na venda
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dunha promoción de vivendas. Cartos que non se declararon e que non puideron
ser utilizados, por exemplo, para axudas sociais ou para a promoción económica
dos autónomos e das pequenas e medianas empresas.
Álvaro García Ortiz, fiscal e presidente da Unión Progresista de Fiscais,
consideraba,

nunha entrevista radiofónica en abril do 2016, que “é

absolutamente incomprensible que non exista unha fiscalía anticorrupción en
Galicia”, afirmaba, ademais, que “os fiscais xeneralistas non coñecemos
perfectamente os mecanismos de branqueo, de contratación e de inspección
fiscal”, para continuar, “se existise unha persoa especializada capaz de facelo,
como en calquera organización pública ou nun hospital, un especialista fai moito
mellor as cousas que calquera xeneralista. É unha demanda que temos dende fai
moitísimo tempo, é absolutamente incomprensible que non se fixera”.
O señor Álvaro García Ortiz non é o único membro da fiscalía galega que se fai
eco desta demanda, así o Fiscal Superior de Galicia, Fernando Suanzes, nunha
entrevista recollida nun medio de comunicación escrito, consideraba, en
decembro do 2016, que “Galicia, polos delitos de corrupción que rexistra,
necesita un fiscal especializado”, consideraba que “os delitos relacionados coa
corrupción son complexos e necesitan unha investigación precisa e detallada.
Tenden a perpetuarse no tempo. Independentemente de canto tarden en instruírse
e xulgarse, son delitos que teñen peculiaridades e o mecanismo probatorio non é
fácil”
Outras Comunidades Autónomas como Murcia ou Valencia, posúen un fiscal
anticorrupción especializado no seu territorio. Dende En Marea, consideramos un
agravio que Galicia non conte cun Fiscal anticorrupción propio.
Polo exposto, formulamos a seguinte proposición non de lei para o seu debate en
Comisión:
O Parlamento galego insta a Xunta de Galicia a:
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1.

Instar ao Ministerio de Xustiza a que aumente a planta do Ministerio

Fiscal en Galicia.
2.

Instar á Fiscalía Xeral do Estado a que designe un fiscal anticorrupción

exclusivo para Galicia.
Santiago de Compostela, 18 de xaneiro de 2017.
Asdo.: Carmen Santos Queiruga
Luís Villares Naveira
Deputada e Voceiro do G.P. de En Marea.

Asinado dixitalmente por:

Carmen Santos Queiruga na data 18/01/2017 17:19:22

Luis Villares Naveira na data 18/01/2017 17:19:32
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Á Mesa do Parlamento
O Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego (BNG), a iniciativa
das deputadas e deputados Montserrat Prado Cores, Ana Belén Pontón Mondelo,
Olalla Rodil Fernández, Xosé Luis Rivas Cruz, Noa Presas Bergantiños e Xosé
Luis Bará Torres, ao abeiro do disposto no Regulamento da Cámara, presenta a
seguinte Proposición non de lei para o seu debate na Comisión 5ª, relativa ás
deficiencias do servizo de urxencias do Novo Hospital de Vigo.

O proceso de construción do Novo Hospital de Vigo estivo envolto desde o seu
inicio polo escándalo, a polémica e a sospeita.Cambio de modelo, modificación do
proxecto, con importante redución, licitación, multiplicación do orzamento..
Coa posta en funcionamento, púxose ao descuberto con toda claridade a folla de
ruta marcada, a peor faciana do Partido Popular ao servizo dos poderes económicos a
costa dos petos d@s cidadáns.Foi unha actuación temeraria, sen garantías, con múltiples
deficiencias, sen os equipos precisos, sen rematar as obras, sen contar c@s
traballadores/as. Unha actuación temeraria que pon en risco a saúde e a vida dos doentes
e a seguridade dos profesionais.
Foron múltiples as denuncias das deficiencias existentes realizadas por
usuari@s, profesionais e organizacións sindicais.
Máis dun ano despois de terse posto en funcionamento seguen as deficiencias,
as irregularidades e as denuncias. Profesionais do servizo seguen a denunciar as
deficiencias existentes que consideran graves e que afectan ao normal desenvolvemento
do traballo e á atención e seguridade d@s doentes, sen que as mesmas sexan tidas en
conta pola dirección.
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As/os profesionais denuncian:


A falta de persoal, que afecta a todas as categorías, e a

precariedade de moitos contratos, unha altísima eventualidade( 50%), moit@s
con unha altísima rotación nos contratos. A negativa de dotar do persoal
imprescindíbel para ofrecer un servizo de calidade.


Non se cumpren as ratios recomendadas desde a Sociedade de

Enfermería de Urxencias e Emerxencias, nin en camas de observación, nin en
“boxes”. En consultas, triaxe ou zona de atención xinecolóxica non hai
auxiliares na quenda de noite.


Mal funcionamento dos circuítos tanto asistenciais como de

probas diagnósticas, mala distribución tanto arquitectónica como de espazos(
distancias demasiado largas e circuítos pouco operativos, masificación de
espazos, demoras na realización de probas diagnósticas, acumulo de doentes
pendentes de resultados, demoras nos ingresos en planta e nos traslados a
domicilio ou outros centros).


Risco para a seguridade do doente e vulneración de dereitos

básicos (zonas comúns saturadas, falta de aseos, ausencia de baño adaptado
boxes de aillamento insuficientes).

O Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego, atendendo as demandas
d@s profesionais do servizo de urxencias do Novo Hospital de Vigo, presenta a
seguinte proposición non de lei para o seu tratamento en comisión:
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“O Parlamento de Galiza, insta ao Goberno galego a que proceda de inmediato a
subsanar os déficits de persoal e á corrección das deficiencias existentes neste servizo,
denunciadas sistematicamente polo persoal que presta os seus servizos no mesmo.”

Santiago de Compostela, 19 de xaneiro de 2017

Asdo.: Montserrat Prado Cores
Olalla Rodil Fernández
Xosé Luis Rivas Cruz
Noa Presas Bergantiños
Xosé Luis Bará Torres
Deputadas e deputados do G.P. do BNG
Ana Belén Pontón Mondelo
Portavoz do G.P. do BNG

Asinado dixitalmente por:
María Montserrat Prado Cores na data 19/01/2017 11:46:00
Olalla Rodil Fernández na data 19/01/2017 11:46:09
Xose Luis Rivas Cruz na data 19/01/2017 11:46:13
Noa Presas Bergantiños na data 19/01/2017 11:46:19
Xosé Luis Bará Torres na data 19/01/2017 11:46:23
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Ana Pontón Mondelo na data 19/01/2017 11:46:27
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Á Mesa do Parlamento
O Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego (BNG), a iniciativa das
deputadas e deputados Olalla Rodil Fernández, Ana Belén Pontón Mondelo, Xosé
Luis Rivas Cruz, Montserrat Prado Cores, Noa Presas Bergantiños e Xosé Luis
Bará Torres, ao abeiro do disposto no Regulamento da Cámara, presenta a seguinte
Proposición non de lei para o seu debate en Comisión.

A multinacional Alcoa explota en réxime de concesión o porto comercial de San
Cibrao, na Mariña Lucense, construído polo INI cunha concesión cuxa data de
caducidade remata no ano 2022. Alcoa só utiliza o dique sur das mencionadas
instalacións, mentres leva anos en desuso o dique norte que podería adaptarse para
abrilo ao tráfico comercial.
O estudio de viabilidade elaborado en 2010 por Portos de Galicia avalía a
idoneidade de rescatar o dique norte, neste momento servindo unicamente de dique de
abrigo, para usos comerciais independentes dos da concesionaria Alcoa. Este informe
conclúe na viabilidade funcional desta infraestrutura cunha zona de atraque de 240mts,
12mts de calado e mais de 50.000m2 de explanada con conexións terrestres por estrada
e ferrocarril. En canto á viabilidade económica cualifícase de “rentable nun período
razoable” con unha inversión na infraestrutura portuaria de 15,5 millóns de euros. O
estudo de Portos de Galicia establece un cronograma de actuacións para a súa posta en
funcionamento de seis anos. En canto ao proceso para o rescate para usos comerciais
desta infraestrutura, Portos de Galicia propón a creación dun grupo de traballo
composto por Portos de Galicia, Autoridade Portuaria Ferrol - San Cibrao e Alcoa.
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Ademais, o feito de habilitar un peirao de atraque de 240mts de longo no dique
norte permitiría a entrada de barcos mercantes de mais de 45.000 toneladas. Trátase pois
dun proxecto que tería unha importante aportación á dinamización socioeconómica da
comarca de A Mariña, sobre todo no relacionado coa exportación de mineral e moi
especialmente na exportación de madeira. Neste sentido hai que ter en conta que o feito
de non contar cunha infraestrutura portuaria, significa un grave prexuízo para o tecido
empresarial da zona que se ve na obriga de desenvolver a súa actividade de
internacionalización a través doutros portos.
A importante actividade de produción madeireira desta comarca vese dificultada
pola inexistencia de portos de gran calado na zona para a exportación a gran volume.
Desde o sector da madeira, tanto produtores coma comercializadores reivindican tamén
a apertura ao tráfico comercial do dique norte de Alcoa ao consideraren tamén que o
transporte en barco é o mais axeitado para o mercado da madeira.
Trátase dunha vella demanda que sempre contou cun amplo respaldo social,
económico e político e que conta co aval do Congreso dos Deputados. Recordamos que
o BNG trasladou esta reivindicación en diversas ocasións ao Congreso, logrando que
fose aprobada por unanimidade unha proposición non de lei o 25 de setembro de 2008
neste sentido. Daquela solicitábase ao Goberno Central o inicio das negociacións coa
multinacional Alcoa nun prazo de tres meses a fin de que se procedese a liberalizar o
dique norte do porto de Morás.
Tanto a Deputación de Lugo como diferentes concellos da comarca de A Mariña
pediron a mencionada liberalización. A pesar da existencia de todos estes acordos, así
como do seu amplo apoio social e económico, nin os gobernos do PSOE nin os
gobernos do PP en Madrid procederon a realizar o mais mínimo movemento.
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Por todo isto, o Grupo Parlamentar do BNG formula a seguinte proposición non
de lei para o seu debate en Comisión:
“O Parlamento de Galiza insta ao Goberno do Estado a realizar as negociacións
oportunas diante da empresa multinacional Alcoa para abrir ao tráfico comercial o dique
norte do porto comercial de San Cibrao, que leva anos en desuso posto que a empresa
multinacional só utiliza o dique sur.”

Santiago de Compostela, 19 de xaneiro de 2017

Asdo.: Olalla Rodil Fernández
Xosé Luis Rivas Cruz
Montserrat Prado Cores
Noa Presas Bergantiños
Xosé Luis Bará Torres
Deputadas e deputados do G.P. do BNG
Ana Belén Pontón Mondelo
Portavoz do G.P. do BNG

Asinado dixitalmente por:
Olalla Rodil Fernández na data 19/01/2017 12:12:51
Xose Luis Rivas Cruz na data 19/01/2017 12:12:56
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María Montserrat Prado Cores na data 19/01/2017 12:13:01
Noa Presas Bergantiños na data 19/01/2017 12:13:04
Xosé Luis Bará Torres na data 19/01/2017 12:13:08
Ana Pontón Mondelo na data 19/01/2017 12:13:11
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Á Mesa do Parlamento
O Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego (BNG), a iniciativa
das deputadas e deputados Olalla Rodil Fernández, Noa Presas Bergantiños, Ana
Belén Pontón Mondelo, Xosé Luis Rivas Cruz, Montserrat Prado Cores e Xosé
Luis Bará Torres, ao abeiro do disposto no Regulamento da Cámara, formula a
seguinte Proposición non de lei para o seu debate en Comisión.

O decreto 79/2010 para o plurilingüismo no ensino non universitario prevé na
súa disposición adicional quinta que, con periodicidade anual, a Consellaría de
Educación avaliará os resultados prácticas da súa aplicación nos distintos niveis
educativos.
A piques de se cumpriren sete anos da súa entrada en vigor o goberno galego
aínda non fixo nen unha soa avaliación ao respeito e mesmo rexeitou no ano 2013 o
ofrecemento das tres universidades galegas para que fosen as súas equipas de
investigación as que, de maneira independente, levasen a cabo un proxecto de
avaliación.
Malia os distintos estudos que foron publicados nos últimos anos (IGE, 2014)
nos que se advirte dun retroceso nos usos habituais do galego entre o conxunto da
sociedade galega, especialmente entre a mocidade, así como outros que atinxiron a
poboación infantil de 3-6 anos (A Mesa pola Normalización Lingüística, 2015; Nova
Escola Galega-RAG, 2016), até o momento a Consellaría de Educación continúa sen
avaliar, de acordo co disposto no propio decreto, o impacto da aplicación desta medida
no ensino regrado.
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Por todo o exposto, o Grupo Parlamentar do BNG formula a seguinte
proposición non de lei para o seu debate en comisión:
“O Parlamento insta a Xunta de Galiza a avaliar os resultados prácticos que tivo
a aplicación do Decreto 79/2010 desde a súa entrada en vigor e a facelos públicos, a
comezar pola presentación dos resultados nesta Cámara.”

Santiago de Compostela, 19 de xaneiro de 2017

Asdo.: Olalla Rodil Fernández
Xosé Luis Rivas Cruz
Montserrat Prado Cores
Xosé Luis Bará Torres
Noa Presas Bergantiños
Deputadas e deputados do G.P. do BNG
Ana Belén Pontón Mondelo
Portavoz do G.P. do BNG

Asinado dixitalmente por:

Olalla Rodil Fernández na data 19/01/2017 12:46:20

Xose Luis Rivas Cruz na data 19/01/2017 12:46:55
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María Montserrat Prado Cores na data 19/01/2017 12:47:03

Xosé Luis Bará Torres na data 19/01/2017 12:47:05

Noa Presas Bergantiños na data 19/01/2017 12:47:09

Ana Pontón Mondelo na data 19/01/2017 12:47:13
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O Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, por iniciativa do seu deputado Luís
Manuel Álvarez Martínez, e da súa deputada, María Concepción Burgo López, a través
do portavoz e ao abeiro do disposto no artigo 160 do Regulamento da Cámara,
presentan ante esa mesa a seguinte proposición non de lei para o seu debate na
Comisión 4ª.

A existencia de materias afíns é algo inherente ao sistema educativo, formando parte da
tradición, fondamente arraigada, do traballo dos e das docentes.

Aínda que cabe entender que exista profesorado que imparte materias distintas daquelas
nas que é especialista en aras de optimizar os recursos humanos dispoñibles, non é
menos certo que é un obxectivo desexable que esa realidade supoña a menor porcentaxe
posible.

Pero ademais do anterior, tampouco cabe dúbida de que a impartición de materias por
profesorado especialista é a máxima garantía, dende este punto de vista, dun ensino de
calidade.

No actual modelo, danse por suposto certas afinidades entre materias que non son
necesariamente certas e que repercuten de xeito negativo na formación do alumnado.

No caso da educación infantil e educación primaria non é infrecuente atopar casos de
mestras e mestres impartindo especialidades distintas da propia, situación que se torna
particularmente preocupante ao asimilar, en certa medida, as especialidades de
Pedagoxía terapéutica e Audición e linguaxe, situación amplamente estendida na nosa
Comunidade Autónoma.

No caso da educación secundaria obrigatoria e bacharelato a situación é similar, se non
máis grave.

Por exemplo, suponse que un ou unha profesor/a de matemáticas pode dar como materia
afín física e química, bioloxía e xeoloxía, debuxo técnico ou mesmo tecnoloxía. A
realidade é que un ou unha licenciado/a ou graduado/a en Ciencias Matemáticas pode
non ter cursado na súa formación superior ningunha materia allea ás matemáticas; sirva
como exemplo desta afirmación o Grao en Ciencias Matemáticas da Universidade de
Rúa do Hórreo, s/n Parlamento de Galicia. Tfno: 981 551 530 – Fax: 981 551 418 · 15702 SANTIAGO DE COMPOSTELA gp-socialista@parlamentodegalicia.es
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Santiago de Compostela. Análogos exemplos poden atoparse en calquera especialidade.

O anterior supón que temos profesorado impartindo materias na educación secundaria e
no bacharelato cunha formación académica que se corresponde co mesmo nivel de
estudios que están a impartir, o que supón unha eiva na formación para os alumnos.
Partido dos
Socialistas
de Galicia

Pero ademais, no caso de que nos refiramos a profesorado de centros privados
(concertados ou non), a propia norma, tanto estatal como autonómica, esixe unha
titulación axeitada e, adicionalmente, acreditar unha formación superior axeitada, que se
concreta en ter cursado 24 créditos nas ensinanzas superiores relacionadas coa materia
que se pretende impartir.

No exemplo anterior, un ou unha graduado/a en matemáticas pola Universidade de
Santiago non podería impartir bioloxía e xeoloxía nun centro privado, pero si nun centro
público.

Esta situación plantea directamente o debate sobre a existencia de distintos criterios,
sendo neste caso, e de forma evidente, a ensinanza pública a que presenta un manifesto
déficit de esixencia.

O anterior leva de forma obvia á necesidade de reformular o modelo de materias afíns
de xeito que se garanta, de forma absolutamente prioritaria, a calidade do ensino do
alumnado dos centros públicos. Por este motivo preséntase a seguinte proposición non
de lei:

O Parlamento de Galicia insta o Goberno galego a que constitúa unha mesa de traballo
na que se integre ás organizacións representativas do profesorado, para elaborar un
catálogo de materias afíns que permita:

a) Que o alumnado teña garantida a calidade da ensinanza que recibe.

b) Que o profesorado coñeza as materias que debe impartir con carácter de afín
alleas á súa propia especialidade.
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c) Que as vacantes provisionais de profesorado segan un marco común en toda a
Comunidade Autónoma.

Pazo do Parlamento, 18 de xaneiro de 2017
Partido dos
Socialistas
de Galicia

Asinado dixitalmente por:
Luis Manuel Álvarez Matínez na data 19/01/2017 13:09:50
Maria de la Concepción Burgo López na data 19/01/2017 13:10:03
Xoaquín María Fernández Leiceaga na data 19/01/2017 13:10:22
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O Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, por iniciativa das
súas deputadas e dos seus deputados María Luisa Pierres López,
Concepción Burgo López, Luis Manuel Alvarez Martínez, Abel Losada
Alvarez, Patricia Vilán Lorenzo e Julio Torrado Quintela a través do
seu portavoz, e ao abeiro do disposto no artigo 160 do Regulamento da
Cámara, presenta ante esa Mesa a seguinte proposición non de lei para o
seu debate en Comisión 4.ª, Educación e Cultura.
Exposición de motivos
Achegar a Administración ao administrado, e velar pola eficiencia e
adaptación aos tempos dos servizos públicos é unha das obrigas da
Administración pública.
A evolución tecnolóxica facilita hoxe en día a implantación das
tramitacións electrónicas, os rexistros e sinaturas dixitais, as secretarías
virtuais, así como plataformas dixitais nas que facer pública a tramitación
de expedientes, as licitacións, as convocatorias, etc..sendo ferramentas xa
familiarizadas e presentes moitas delas en
diversos organismos
dependentes das administracións do Estado, autonómicas ou municipais.
A mellora nas tramitacións que facilitan estas ferramentas é incuestionable,
así como favorece a transparencia para a cidadanía e a trazabilidade no
seguimento dos expedientes.
Detéctanse servizos específicos dependentes da Xunta de Galicia con
numerosas queixas, coma é o Servizo de Patrimonio Cultural da Xefatura
Territorial de Pontevedra dependente da Consellería de Cultura, Educación
e Ordenación Universitaria da Xunta de Galicia, o cal informa sobre todos
os proxectos que afecten a edificacións ou construcións de diversas
tipoloxías con algún tipo de protección en todo o ámbito da provincia de
Pontevedra.
Son moitos os técnicos e técnicas, concellos e promotores particulares que
veñen reiterar as serias dificultades coas que se atopan neste servizo, e que
relacionamos a continuación:
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 Dificultade para coñecer o estado dos expedientes (falta de
trazabilidade).
 Discrecionalidade no emprego de criterios en función do técnico
asignado.
 Falla de orientación previa fiable previo a presentación dos proxectos.
 Perda ocasional da documentación entregada, no envío interno entre
administracións.
 Dificultade para conseguir citas presenciais co técnico asignado trala
recepción dun informe negativo.
 Peche de expediente tras informes negativos que conleva o reinicio
dos trámites e o pago das taxas no concello de orixe.
O conxunto de todas estas circunstancias provoca, a grave demora na
tramitación dos expedientes, algúns deles estancados durante anos, a falta
de transparencia, gastos engadidos para o administrado, e ineficacia total
na resolución dos expedientes de licenza, dificultando ao fin e o cabo a
iniciativa de actuacións de rehabilitación e recuperación do Patrimonio.
Nun goberno que apela á rehabilitación do patrimonio construído e da
vivenda, non se pode entender que un servizo fundamental coma é o de
Patrimonio estea a xerar tantas queixas. De feito son moitos os promotores
que desisten do inicio de actuacións de rehabilitación por medo a atoparse
con informes que dificulten a consecución das licencias. Isto atenta
claramente ao mantemento de moito dese patrimonio ameazado con acabar
arruinado.
Unha perda cultural non só para os promotores, públicos ou privados,
senón para todos e todas.
Os socialistas consideramos que todas estas circunstancias deben ser
solventadas con carácter de urxencia, e por iso 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 desenvolver, de forma
inmediata, un protocolo de actuación que garanta no caso do servizo de
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Patrimonio Cultural de Pontevedra, a reforzar o servizo con máis persoal e
convocar á comisión con máis frecuencia, no caso de ser preciso.

Partido dos
Socialistas
de Galicia

Pazo do Parlamento, 19 de xaneiro de 2017
Asdo.: María Luisa Pierres López
Concepción Burgo López
Luis Manuel Alvarez Martínez
Abel Losada Alvarez
Patricia Vilán Lorenzo
Julio Torrado Quintela
Deputadas e deputados do G.P. dos Socialistas de Galicia
Asdo.: Xoaquín Fernández Leiceaga
Portavoz do G.P. dos Socialistas de Galicia

Asinado dixitalmente por:
María Luisa Pierres López na data 19/01/2017 16:52:09
Maria de la Concepción Burgo López na data 19/01/2017 16:52:15
Luis Manuel Álvarez Matínez na data 19/01/2017 16:52:22
Abel Fermín Losada Álvarez na data 19/01/2017 16:52:31
Patricia Vilán Lorenzo na data 19/01/2017 16:52:37
Julio Torrado Quintela na data 19/01/2017 16:52:43
Xoaquín María Fernández Leiceaga na data 19/01/2017 16:52:47
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ESTRUTURA DO BOLETÍN OFICIAL DO PARLAMENTO DE GALICIA
1. PROCEDEMENTOS PARLAMENTARIOS

1.1. PROCEDEMENTOS DE NATUREZA NORMATIVA
1.1.1. NORMAS APROBADAS

1.1.2. PROPOSTAS DE NORMAS

1.2. PROCEDEMENTOS ESPECIAIS DE CARÁCTER INSTITUCIONAL
1.2.1. INVESTIDURA

1.2.2. MOCIÓN DE CENSURA

1.2.3. CUESTIÓN DE CONFIANZA

1.3. PROCEDEMENTOS DE CONTROL E IMPULSO

1.3.1. CONTROL SOBRE AS DISPOSICIÓNS DA XUNTA CON FORZA DE LEI
1.3.2. COMUNICACIÓNS DA XUNTA DE GALICIA
1.3.3. EXAME DE PROGRAMAS E PLANS

1.3.4. ACORDOS, RESOLUCIÓNS OU PROPOSTAS DE COMISIÓNS ESPECIAIS OU DE INVESTIGACIÓN
1.3.5. MOCIÓNS

1.3.6. PROPOSICIÓNS NON DE LEI

1.3.7. OUTRAS PROPOSTAS DE RESOLUCIÓN E ACORDOS

1.3.8. PROCEDEMENTOS DE CONTROL ECONÓMICO E ORZAMENTARIO

1.4. PROCEDEMENTOS DE INFORMACIÓN

1.4.1. INFORMACIÓNS REMITIDAS POLA XUNTA DE GALICIA
1.4.2. SOLICITUDES DE COMPARECENCIA
1.4.3. INTERPELACIÓNS
1.4.4. PREGUNTAS

1.4.5. RESPOSTAS A PREGUNTAS

1.4.6. SOLICITUDES DE DATOS, INFORMES E DOCUMENTOS DE DEPUTADOS E DE COMISIÓNS
1.4.7. RECONVERSIÓNS POR FINALIZACIÓN DO PERÍODO DE SESIÓNS

1.5. PROCEDEMENTOS RELATIVOS A OUTRAS INSTITUCIÓNS E ÓRGANOS

1.6. PROCEDEMENTOS DE ELECCIÓN, DESIGNACIÓN E PROPOSTA DE NOMEAMENTO
1.7. PROCEDEMENTOS RELATIVOS AO DEREITO DE PETICIÓN

2. ELECCIÓN E COMPOSICIÓN DO PARLAMENTO, RÉXIME E GOBERNO
INTERIOR, ORGANIZACIÓN E FUNCIONAMENTO
2.1. ELECCIÓN DO PARLAMENTO

2.2. COMPOSICIÓN DO PARLAMENTO E DOS SEUS ÓRGANOS
2.3. RÉXIME E GOBERNO INTERIOR

2.4. ORGANIZACIÓN E FUNCIONAMENTO DO PARLAMENTO

3. ADMINISTRACIÓN DO PARLAMENTO DE GALICIA
4. INFORMACIÓNS E CORRECCIÓNS DE ERROS
4.1. INFORMACIÓNS

4.2.

CORRECCIÓNS DE ERROS
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