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ı Cualificación das emendas á totalidade de devolución presentadas ao Proxecto de lei de me-
didas fiscai e administrativas

— 1 emenda formulada polo G. P. de En Marea (doc. núm. 19935) 62460
— 1 emenda formulada polo G. P. dos Socialistas de Galicia (doc. núm. 19962) 62468
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1.3. Procedementos de control e impulso
1.3.5. Mocións
1.3.5.1. Mocións presentadas

ı 20099 (10/MOC-000055)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Rivas Cruz, José Luis
Sobre as medidas que debe adoptar o Goberno galego en relación coa xestión do monte, a pre-
vención e loita contra os incendios forestais e a xestión do director xeral de Ordenación Forestal
respecto da vaga de lumes. (Moción a consecuencia da Interpelación nº 19139, publicada no BOPG
nº 199, do 24.10.2017, e debatida na sesión plenaria do 07.11.2017) 62476

ı 20100 (10/MOC-000056)
Grupo Parlamentario de En Marea
Quinteiro Araújo, Paula
Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego en materia de prevención e loita con-
tra os incendios forestais e a xestión levada a cabo pola Consellería do Medio Rural ao respecto.
(Moción a consecuencia da Interpelación nº 19039, publicada no BOPG nº 199, do 24.10.2017, e de-
batida na sesión plenaria do 07.11.2017) 62480

ı 20114 (10/MOC-000057)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Quiroga Díaz, José Antonio
Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego en relación coa prevención dos in-
cendios forestais. (Moción a consecuencia da Interpelación nº 18688, publicada no BOPG nº 195,
do 18.10.2017, e debatida na sesión plenaria do 07.11.2017) 62484
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1.3.6. Proposicións non de lei
1.3.6.1. Proposicións non de lei en Pleno

1.3.6.1.1. Proposicións presentadas

ı 19688 (10/PNP-001460)
Grupo Parlamentario de En Marea
Quinteiro Araújo, Paula e Rodríguez Estévez, David
Sobre a información pola Xunta de Galicia respecto do avance da praga de couza guatemalteca da
pataca, das medidas adoptadas e previstas para erradicala, así como das axudas concedidas para
paliar os danos ocasionados 62487

ı 19689 (10/PNP-001461)
Grupo Parlamentario de En Marea
Villares Naveira, Luis e 13 máis
Sobre as demandas que debe realizar o Goberno galego ao Goberno central en relación co uso, co-
mercialización e implantación do dispositivo intrauterino ESSURE e cos problemas que está a oca-
sionar 62490

ı 19701 (10/PNP-001462)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Pérez Seco, José Manuel e Losada Álvarez, Abel Fermín
Sobre a realización pola Xunta de Galicia, en colaboración coas organizacións profesionais do
sector, dunha diagnose das consecuencias e do impacto no turismo galego da vaga de incendios
forestais rexistrada no ano 2017, así como a elaboración de propostas para paliar os seus posibles
efectos 62494

ı 19724 (10/PNP-001463)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Rodríguez Rumbo, Matilde Begoña e 2 máis
Sobre o establecemento polo Goberno galego dun calendario concreto de actuacións para a cons-
trución do novo centro de saúde de Melide, así como a consignación da partida orzamentaria ne-
cesaria para a execución das obras e posta en funcionamento do centro 62496

ı 19742 (10/PNP-001464)
Grupo Parlamentario de En Marea
Lago Peñas, José Manuel
Sobre o desenvolvemento polo Goberno galego das medidas oportunas para o mantemento do
emprego do Banco Popular-Pastor en Galicia 62498

ı 19755 (10/PNP-001466)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Presas Bergantiños, Noa e 5 máis
Sobre a solicitude polo Goberno galego ao grupo Ferroatlántica-Ferroglobe do mantemento en Ga-
licia de todos os investimentos e postos de traballo derivados da fabricación de silicio solar, así
como a realización das actuacións necesarias para favorecer o desenvolvemento na comunidade
autónoma da totalidade do ciclo produtivo 62500
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ı 19781 (10/PNP-001467)
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 coas bases para a conce-
sión das axudas de apoio á etapa predoutoral en Galicia 62504

ı 19819 (10/PNP-001468)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Rodríguez Rumbo, Matilde Begoña e 2 máis
Sobre as actuacións que debe levar a cabo a Xunta de Galicia en relación coa contía destinada á
convocatoria de subvencións para o ano 2017 con destino aos concellos para a creación de espazos
activos de emprendemento comercial no medio rural, así como as datas de publicación e resolución
das futuras convocatorias 62509

ı 19790 (10/PNP-001469)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Toja Suárez, María Dolores e 2 máis
Sobre as actuacións que debe levar a cabo a Xunta de Galicia en relación coa difusión e conmemo-
ración da figura e obra do intelectual, escritor e poeta baiés Enrique Labarta Pose a través de con-
venios de colaboración co Concello de Zas e coas entidades culturais Adro e Badius 62511

ı 19828 (10/PNP-001470)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Burgo López, María de la Concepción e 4 máis
Sobre o inicio pola Xunta de Galicia dos trámites necesarios para a execución das obras de repara-
ción da estrada LU-710 no tramo comprendido entre o enlace coa A-6 e Baralla de xeito que teña
as mesmas características e anchura que o resto da estrada arranxada 62513

ı 19841 (10/PNP-001471)
Grupo Parlamentario de En Marea
Santos Queiruga, Carmen e Merlo Lorenzo, Juan José
Sobre as demandas que debe realizar o Goberno galego ao Goberno central en relación coas re-
clamacións dos mariñeiros da asociación Long Hope para o recoñecemento do seu dereito a per-
cibiren do Estado de Noruega as súas pensións de xubilación ou a que se lles devolvan os impostos
recadados 62515

ı 19842 (10/PNP-001472)
Grupo Parlamentario de En Marea
Santos Queiruga, Carmen e Merlo Lorenzo, Juan José
Sobre a introdución na etiquetaxe do selo pescadeRías ¿de onde se non?, do prezo pagado por quilo
ao mariñeiro ou mariscadora, así como dun código QR que leve directamente ao apartado de tra-
zabilidade do produto na páxina web www.deondesenon.xunta.gal 62518

ı 19843 (10/PNP-001473)
Grupo Parlamentario de En Marea
Santos Queiruga, Carmen e Merlo Lorenzo, Juan José
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Sobre a creación pola Xunta de Galicia dunha plataforma en liña para a venda de peixe e marisco
das lonxas galegas 62521

ı 19844 (10/PNP-001474)
Grupo Parlamentario de En Marea
Santos Queiruga, Carmen e Merlo Lorenzo, Juan José
Sobre as demandas que debe realizar o Goberno galego ao Goberno central para defender os in-
tereses do sector pesqueiro nas negociacións do brexit 62524

ı 19865 (10/PNP-001475)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Pérez Seco, José Manuel e 2 máis
Sobre a realización de xestións polo Goberno galego coas empresas subministradoras de enerxía
eléctrica para resolver as deficiencias que presenta a electrificación no medio rural 62527

ı 19870 (10/PNP-001476)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Toja Suárez, María Dolores e Torrado Quintela, Julio
Sobre a realización polo Goberno galego das xestións necesarias para a construción dunha rampla
no peirao de Esteiro, en Muros, para a baixada e subida de embarcacións 62529

ı 19875 (10/PNP-001477)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Álvarez Martínez, Luis Manuel e Burgo López, María de la Concepción
Sobre a realización de xestións do Goberno galego co Goberno central co fin de promover un
acordo coas consellarías de educación dos gobernos autonómicos no seo da Conferencia Sectorial
de Educación e coas organizacións sindicais na Mesa sectorial respecto da oferta pública de em-
prego para persoal docente 62530

ı 19879 (10/PNP-001478)
Grupo Parlamentario de En Marea
Lago Peñas, José Manuel e Sánchez García, Antón
Sobre a actuación que debe levar a cabo o Goberno galego para aumentar a recadación dos tributos
cedidos cando menos o mesmo que na media das quince comunidades autónomas do réxime común

62533
ı 19883 (10/PNP-001479)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Fernández Gil, César Manuel e 7 máis
Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego en relación coa conmemoración no
ano 2020 do Centenario da Xeración Nós, así como a posta en valor e difusión do seu legado

62537
ı 19888 (10/PNP-001480)
Grupo Parlamentario de En Marea
Vázquez Verao, Paula e 13 máis
Sobre a habilitación polo Goberno galego para o ano 2018 das partidas orzamentarias necesarias
para arranxar as carencias materiais e as deficiencias estruturais que presenta a residencia de per-
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soas maiores de Oleiros, así como o incremento do seu cadro de persoal, atendendo as necesidades
existentes 62540

ı 19899 (10/PNP-001481)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Díaz Villoslada, Juan Manuel e 4 máis
Sobre a posición do Parlamento de Galicia respecto do porto exterior de Punta Langosteira, así
como as demandas que debe realizar o Goberno galego ao Goberno central en relación cos seus
accesos ferroviarios e a constitución dun consorcio público que lidere a xestión do proxecto de
transformación portuaria e urbanística da cidade da Coruña 62544

ı 19900 (10/PNP-001482)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Prado Cores, María Montserrat e 5 máis
Sobre a substitución polo Goberno galego da baixa da facultativa do Centro de Saúde de Vilaxoán,
no concello de Vilagarcía de Arousa 62549

ı 19906 (10/PNP-001483)
Grupo Parlamentario de En Marea
Vázquez Verao, Paula
Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego en relación coa resolución das futuras
convocatorias para a concesión das prestacións económicas de pagamento único por fillas e fillos
menores de 3 anos, así como o pagamento das concedidas no ano 2017 e no futuro 62553

ı 20007 (10/PNP-001484)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Bará Torres, Xosé Luís e 5 máis
Sobre as actuacións que debe levar a cabo Goberno galego en relación cos ataques rexistrados
contra o monumento que homenaxea as vítimas do franquismo e as súas familias na Volta da
Moura, nos lindes dos concellos de Tui, O Porriño e Salceda de Caselas, así como a creación dunha
rede de lugares da memoria democrática galega 62556

ı 20009 (10/PNP-001485)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Bará Torres, Xosé Luís e 5 máis
Sobre as actuacións que debe levar a cabo Goberno galego en relación coa dotación de persoal do
centro de saúde do concello de Soutomaior para mellorar a atención sanitaria e, en especial, a pe-
diátrica que se está a prestar no centro 62560

ı 20010 (10/PNP-001486)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Burgo López, María de la Concepción e 2 máis
Sobre a radicación polo Goberno galego do futuro Museo do Viño na denominada Casa do Conde,
situada no interior do castelo de Salvaterra do Miño, e o mantemento das covas de dona Urraca
para uso comunitario e cultural 62565
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ı 20021 (10/PNP-001487)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Vilán Lorenzo, Patricia e 6 máis
Sobre a inclusión polo Goberno galego de diversos concellos da provincia de Lugo como beneficia-
rios das axudas convocadas na Orde do 30 de outubro de 2017, da Consellería do Medio Rural,
para garantir a subministración de auga ás explotacións agrícolas e gandeiras nas zonas afectadas
por unha declaración de seca 62568

ı 20029 (10/PNP-001488)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Pierres López, María Luisa e 4 máis
Sobre as demandas que debe realizar o Goberno galego ao Goberno central en relación coa desig-
nación do día 25 de novembro como Día Internacional contra a Violencia de Xénero 62571

ı 20034 (10/PNP-001489)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Torrado Quintela, Julio e 2 máis
Sobre o mantemento de conversas polo Goberno galego co Concello de Cedeira en relación coa
posibilidade de chegar a acordos para mellorar e ampliar o centro de saúde 62575

ı 20040 (10/PNP-001490)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Blanco Rodríguez, Noela e 3 máis
Sobre a elaboración polo Goberno galego dun estudo integral da accesibilidade das persoas con
discapacidade ou mobilidade reducida na estación de tren do Carballiño, así como a adopción das
medidas necesarias para garantir e facer efectivo nela o dereito ao acceso a todos servizos ferro-
viarios de viaxeiros en condicións de calidade e seguridade 62577

ı 20058 (10/PNP-001491)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Bará Torres, Xosé Luís e 5 máis
Sobre as demandas que debe realizar o Goberno galego ao Goberno central en relación coa suba
do 1 % prevista nas peaxes da AP-9, o servizo que está a prestar a empresa concesionaria e os con-
tinuos atascos que se veñen producindo nela, en particular, o rexistrado o día 27 de outubro de
2017, así como a transferencia a Galicia da súa titularidade e xestión 62581

ı 20059 (10/PNP-001492)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Burgo López, María de la Concepción e 2 máis
Sobre as modificacións que debe introducir a Xunta de Galicia nas bases das convocatorias para a
concesión de axudas á etapa predoutoral 62585

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

ı 19690 (10/PNC-001602)
Grupo Parlamentario de En Marea
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Lago Peñas, José Manuel e Sánchez García, Antón
Sobre a presentación pola Xunta de Galicia dun plan para combater o problema do abuso na con-
tratación temporal 62590

ı 19700 (10/PNC-001603)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Pérez Seco, José Manuel e Losada Álvarez, Abel Fermín
Sobre a realización pola Xunta de Galicia, en colaboración coas organizacións profesionais do sector,
dunha diagnose das consecuencias e do impacto no turismo galego da vaga de incendios forestais
rexistrada no ano 2017, así como a elaboración de propostas para paliar os seus posibles efectos

62593
ı 19720 (10/PNC-001604)
Grupo Parlamentario de En Marea
Santos Queiruga, Carmen e Merlo Lorenzo, Juan José
Sobre as demandas que debe realizar o Goberno galego ao Goberno central en relación coas reclama-
cións dos mariñeiros da asociación Long Hope para o recoñecemento do seu dereito a percibiren do
Estado de Noruega as súas pensións de xubilación ou a que se lles devolvan os impostos recadados

62595
ı 19722 (10/PNC-001605)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Rodríguez Rumbo, Matilde Begoña e 2 máis
Sobre o establecemento polo Goberno galego dun calendario concreto de actuacións para a cons-
trución do novo centro de saúde de Melide, así como a consignación da partida orzamentaria ne-
cesaria para a execución das obras e posta en funcionamento do centro 62598

ı 19754 (10/PNC-001607)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Presas Bergantiños, Noa e 5 máis
Sobre a solicitude polo Goberno galego ao grupo Ferroatlántica-Ferroglobe do mantemento en Ga-
licia de todos os investimentos e postos de traballo derivados da fabricación de silicio solar, así
como a realización das actuacións necesarias para favorecer o desenvolvemento na comunidade
autónoma da totalidade do ciclo produtivo 62600

ı 19780 (10/PNC-001608)
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 coas bases para a conce-
sión das axudas de apoio á etapa predoutoral nas universidades do Sistema universitario de Galicia,
nos organismos públicos de investigación de Galicia e noutras entidades do Sistema galego de I+D+i

62604
ı 19789 (10/PNC-001609)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Toja Suárez, María Dolores e 2 máis
Sobre as actuacións que debe levar a cabo a Xunta de Galicia en relación coa difusión e conmemo-
ración da figura e obra do intelectual, escritor e poeta baiés Enrique Labarta Pose a través de con-
venios de colaboración co Concello de Zas e coas entidades culturais Adro e Badius 62609
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ı 19820 (10/PNC-001611)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Rodríguez Rumbo, Matilde Begoña e 2 máis
Sobre as actuacións que debe levar a cabo a Xunta de Galicia en relación coa contía destinada á
convocatoria de subvencións para o ano 2017 con destino aos concellos para a creación de espazos
activos de emprendemento comercial no medio rural, así como as datas de publicación e resolución
das futuras convocatorias 62611

ı 19834 (10/PNC-001612)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Burgo López, María de la Concepción e 4 máis
Sobre o inicio pola Xunta de Galicia dos trámites necesarios para a execución das obras de repara-
ción da estrada LU-710 no tramo comprendido entre o enlace coa A-6 e Baralla de xeito que teña
as mesmas características e anchura que o resto da estrada arranxada 62613

ı 19837 (10/PNC-001613)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Prado del Río, Paula e 6 máis
Sobre a demanda polo Goberno galego ao Goberno central do impulso das medidas necesarias
para a celebración o 6 de decembro de 2018 do cuadraxésimo aniversario da Constitución española
de 1978, así como a posición do Parlamento de Galicia en relación cos actos conmemorativos que
están a promover e coordinar as Cortes Xerais para ese fin e as actuacións que debe levar a cabo
a Xunta de Galicia ao respecto 62615

ı 19864 (10/PNC-001614)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Pérez Seco, José Manuel e 2 máis
Sobre a realización de xestións polo Goberno galego coas empresas subministradoras de enerxía
eléctrica para resolver as deficiencias que presenta a electrificación no medio rural 62618

ı 19866 (10/PNC-001615)
Grupo Parlamentario de En Marea
Rodríguez Estévez, David e 2 máis
Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego en relación cos tempos de espera
existentes na atención sanitaria 62620

ı 19869 (10/PNC-001616)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Toja Suárez, María Dolores e Torrado Quintela, Julio
Sobre a realización polo Goberno galego das xestións necesarias para a construción dunha rampla
no peirao de Esteiro, en Muros, para a baixada e subida de embarcacións 62624

ı 19877 (10/PNC-001617)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Álvarez Martínez, Luis Manuel e Burgo López, María de la Concepción
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Sobre a realización de xestións do Goberno galego co Goberno central co fin de promover un
acordo coas consellarías de educación dos gobernos autonómicos no seo da Conferencia Sectorial
de Educación e coas organizacións sindicais na Mesa sectorial respecto da oferta pública de em-
prego para persoal docente 62625

ı 19878 (10/PNC-001618)
Grupo Parlamentario de En Marea
Lago Peñas, José Manuel e Sánchez García, Antón
Sobre a actuación que debe levar a cabo o Goberno galego para aumentar a recadación dos tributos
cedidos cando menos o mesmo que na media das quince comunidades autónomas do réxime
común 62628

ı 19881 (10/PNC-001619)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Fernández Gil, César Manuel e 7 máis
Sobre o desenvolvemento pola Xunta de Galicia dun proceso de coordinación e impulso dos actos
de celebración do Centenario da Xeración Nós no ano 2020 que permita, coa colaboración das dis-
tintas administracións, institucións e entidades socioculturais, artellar unha programación de acti-
vidades que poña en valor e difunda o seu legado 62632

ı 19887 (10/PNC-001620)
Grupo Parlamentario de En Marea
Vázquez Verao, Paula e 13 máis
Sobre a habilitación polo Goberno galego para o ano 2018 das partidas orzamentarias necesarias
para arranxar as carencias materiais e deficiencias estruturais que presenta a residencia de persoas
maiores de Oleiros, así como o incremento do seu cadro de persoal, atendendo as necesidades
existentes 62635

ı 19898 (10/PNC-001621)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Díaz Villoslada, Juan Manuel e 4 máis
Sobre a posición do Parlamento de Galicia en relación coa incidencia do porto exterior de Punta
Langosteira no desenvolvemento da cidade da Coruña e da súa área metropolitana, así como as
demandas que debe realizar o Goberno galego ao Goberno central respecto dos accesos ferrovia-
rios a ese porto e a constitución dun consorcio público que lidere a xestión do proxecto de trans-
formación portuaria e urbanística da cidade 62639

ı 19901 (10/PNC-001622)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Prado Cores, María Montserrat e 5 máis
Sobre a substitución polo Goberno galego da baixa da facultativa do Centro de Saúde de Vilaxoán,
no concello de Vilagarcía de Arousa 62644

ı 19905 (10/PNC-001623)
Grupo Parlamentario de En Marea
Vázquez Verao, Paula
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Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego en relación coa resolución das futuras
convocatorias para a concesión das prestacións económicas de pagamento único por fillas e fillos
menores de 3 anos, así como o pagamento das concedidas no ano 2017 e no futuro 62648

ı 20006 (10/PNC-001624)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Bará Torres, Xosé Luís e 5 máis
Sobre as actuacións que debe levar a cabo Goberno galego en relación cos ataques rexistrados
contra o monumento que homenaxea as vítimas do franquismo e as súas familias na Volta da
Moura, nos lindes dos concellos de Tui, O Porriño e Salceda de Caselas, así como a creación dunha
rede de lugares da memoria democrática galega 62651

ı 20008 (10/PNC-001625)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Bará Torres, Xosé Luís e 5 máis
Sobre as actuacións que debe levar a cabo Goberno galego en relación coa dotación de persoal do
centro de saúde do concello de Soutomaior para mellorar a atención sanitaria e, en especial, a pe-
diátrica que se está a prestar no centro 62655

ı 20011 (10/PNC-001626)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Burgo López, María de la Concepción e 2 máis
Sobre a radicación polo Goberno galego do futuro Museo do Viño na denominada Casa do Conde,
situada no interior do castelo de Salvaterra do Miño, e o mantemento das covas de dona Urraca
para uso comunitario e cultural 62660

ı 20022 (10/PNC-001627)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Vilán Lorenzo, Patricia e 6 máis
Sobre a inclusión polo Goberno galego de diversos concellos da provincia de Lugo como beneficia-
rios das axudas convocadas na Orde do 30 de outubro de 2017, da Consellería do Medio Rural,
para garantir a subministración de auga ás explotacións agrícolas e gandeiras nas zonas afectadas
por unha declaración de seca 62663

ı 20023 (10/PNC-001628)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Vilán Lorenzo, Patricia e 6 máis
Sobre a inclusión polo Goberno galego a diversos concellos da provincia de Lugo como beneficiarios
das axudas convocadas na Orde do 30 de outubro de 2017, da Consellería do Medio Rural, para
garantir a subministración de auga ás explotacións agrícolas e gandeiras nas zonas afectadas por
unha declaración de seca 62666

ı 20030 (10/PNC-001629)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Pierres López, María Luisa e 4 máis
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Sobre as demandas que debe realizar o Goberno galego ao Goberno central en relación coa desig-
nación do día 25 de novembro como Día Internacional contra a Violencia de Xénero 62669

ı 20035 (10/PNC-001630)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Torrado Quintela, Julio e 2 máis
Sobre o mantemento de conversas polo Goberno galego co Concello de Cedeira en relación coa
posibilidade de chegar a acordos para mellorar e ampliar o centro de saúde 62673

ı 20041 (10/PNC-001631)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Blanco Rodríguez, Noela e 3 máis
Sobre a elaboración polo Goberno galego dun estudo integral da accesibilidade das persoas con
discapacidade ou mobilidade reducida na estación de tren do Carballiño, así como a adopción das
medidas necesarias para garantir e facer efectivo nela o dereito ao acceso a todos servizos ferro-
viarios de viaxeiros en condicións de calidade e seguridade 62675

ı 20057 (10/PNC-001632)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Bará Torres, Xosé Luís e 5 máis
Sobre as demandas que debe realizar o Goberno galego ao Goberno central en relación coa suba
do 1 % prevista nas peaxes da AP-9, o servizo que está a prestar a empresa concesionaria e os con-
tinuos atascos que se veñen producindo nela, en particular, o rexistrado o día 27 de outubro de
2017, así como a transferencia a Galicia da súa titularidade e xestión 62679

ı 20061 (10/PNC-001633)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Burgo López, María de la Concepción e 2 máis
Sobre as modificacións que debe introducir a Xunta de Galicia nas bases das convocatorias para a
concesión de axudas á etapa predoutoral 62683

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

ı 19760 (10/IIGA-000005)
Dirección Xeral de Relacións Institucionais e Parlamentarias
Información sobre a situación das operacións de crédito e préstamo e a información sobre os avais
vixentes a 30 de setembro de 2017 do IGAPE 62688
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1. Procedementos parlamentarios

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

Cualificación das emendas á totalidade de devolución presentadas ao Proxecto de lei de
medidas fiscai e administrativas

A Mesa da Comisión 3ª, Economía, Facenda e Orzamentos, na súa sesión do día 13 de novembro
de 2017, examina a relación de documentos presentados dentro do prazo de formulación de emen-
das á totalidade ao Proxecto de lei de medidas fiscais e administrativas, que rematou ás 18.30 horas
do 8 de novembro de 2017 e que foron rexistrados polos grupos parlamentarios de En Marea, dos
Socialistas de Galicia e do Bloque Nacionalista Galego, que se indican a continuación:

a) Documentos presentados polo G. P. de En Marea: 

—Documento co número de rexistro 19935: 1 emenda.

b) Documentos presentados polo G. P. dos Socialistas de Galicia:

—Documento co número de rexistro 19962: 1 emenda.

c) Documentos presentados polo  G. P. do Bloque Nacionalista Galego: 

—Documento co número de rexistro 19960: 1 emenda.

A Mesa, de conformidade co disposto no artigo 112.3 do Regulamento da Cámara, adopta o se-
guinte ACORDO:

1º. Cualificalos como emendas á totalidade de devolución ao Proxecto de lei de medidas fiscais e
administrativas.

2º. Admitilas a trámite.

Santiago de Compostela, 13 de novembro de 2017
Miguel Ángel Santalices Vieira
Presidente

A Mesa do Parlamento, na súa sesión do día 14 de novembro de 2017, adoptou os seguintes acordos:

1.3. Procedementos de control e impulso
1.3.5. Mocións
1.3.5.1. Mocións presentadas

Admisión a trámite e publicación                                                             
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- 20099 (10/MOC-000055)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Rivas Cruz, José Luis
Sobre as medidas que debe adoptar o Goberno galego en relación coa xestión do monte, a pre-
vención e loita contra os incendios forestais e a xestión do director xeral de Ordenación Forestal
respecto da vaga de lumes. (Moción a consecuencia da Interpelación nº 19139, publicada no BOPG
nº 199, do 24.10.2017, e debatida na sesión plenaria do 07.11.2017)

- 20100 (10/MOC-000056)
Grupo Parlamentario de En Marea
Quinteiro Araújo, Paula
Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego en materia de prevención e loita con-
tra os incendios forestais e a xestión levada a cabo pola Consellería do Medio Rural ao respecto.
(Moción a consecuencia da Interpelación nº 19039, publicada no BOPG nº 199, do 24.10.2017, e de-
batida na sesión plenaria do 07.11.2017)

- 20114 (10/MOC-000057)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Quiroga Díaz, José Antonio
Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego en relación coa prevención dos in-
cendios forestais. (Moción a consecuencia da Interpelación nº 18688, publicada no BOPG nº 195,
do 18.10.2017, e debatida na sesión plenaria do 07.11.2017)

1.3.6. Proposicións non de lei
1.3.6.1. Proposicións non de lei en Pleno
1.3.6.1.1. Proposicións presentadas

Admisión a trámite e publicación

- 19688 (10/PNP-001460)
Grupo Parlamentario de En Marea
Quinteiro Araújo, Paula e Rodríguez Estévez, David
Sobre a información pola Xunta de Galicia respecto do avance da praga de couza guatemalteca da
pataca, das medidas adoptadas e previstas para erradicala, así como das axudas concedidas para
paliar os danos ocasionados

- 19689 (10/PNP-001461)
Grupo Parlamentario de En Marea
Villares Naveira, Luis e 13 máis
Sobre as demandas que debe realizar o Goberno galego ao Goberno central en relación co uso, co-
mercialización e implantación do dispositivo intrauterino ESSURE e cos problemas que está a oca-
sionar

- 19701 (10/PNP-001462)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Pérez Seco, José Manuel e Losada Álvarez, Abel Fermín
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Sobre a realización pola Xunta de Galicia, en colaboración coas organizacións profesionais do
sector, dunha diagnose das consecuencias e do impacto no turismo galego da vaga de incendios
forestais rexistrada no ano 2017, así como a elaboración de propostas para paliar os seus posibles
efectos

- 19724 (10/PNP-001463)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Rodríguez Rumbo, Matilde Begoña e 2 máis
Sobre o establecemento polo Goberno galego dun calendario concreto de actuacións para a cons-
trución do novo centro de saúde de Melide, así como a consignación da partida orzamentaria ne-
cesaria para a execución das obras e posta en funcionamento do centro

- 19742 (10/PNP-001464)
Grupo Parlamentario de En Marea
Lago Peñas, José Manuel
Sobre o desenvolvemento polo Goberno galego das medidas oportunas para o mantemento do
emprego do Banco Popular-Pastor en Galicia

- 19755 (10/PNP-001466)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Presas Bergantiños, Noa e 5 máis
Sobre a solicitude polo Goberno galego ao grupo Ferroatlántica-Ferroglobe do mantemento en Ga-
licia de todos os investimentos e postos de traballo derivados da fabricación de silicio solar, así
como a realización das actuacións necesarias para favorecer o desenvolvemento na comunidade
autónoma da totalidade do ciclo produtivo

- 19781 (10/PNP-001467)
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 coas bases para a conce-
sión das axudas de apoio á etapa predoutoral en Galicia

- 19819 (10/PNP-001468)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Rodríguez Rumbo, Matilde Begoña e 2 máis
Sobre as actuacións que debe levar a cabo a Xunta de Galicia en relación coa contía destinada á
convocatoria de subvencións para o ano 2017 con destino aos concellos para a creación de espazos
activos de emprendemento comercial no medio rural, así como as datas de publicación e resolución
das futuras convocatorias

- 19790 (10/PNP-001469)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Toja Suárez, María Dolores e 2 máis
Sobre as actuacións que debe levar a cabo a Xunta de Galicia en relación coa difusión e conmemo-
ración da figura e obra do intelectual, escritor e poeta baiés Enrique Labarta Pose a través de con-
venios de colaboración co Concello de Zas e coas entidades culturais Adro e Badius
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- 19828 (10/PNP-001470)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Burgo López, María de la Concepción e 4 máis
Sobre o inicio pola Xunta de Galicia dos trámites necesarios para a execución das obras de repara-
ción da estrada LU-710 no tramo comprendido entre o enlace coa A-6 e Baralla de xeito que teña
as mesmas características e anchura que o resto da estrada arranxada

- 19841 (10/PNP-001471)
Grupo Parlamentario de En Marea
Santos Queiruga, Carmen e Merlo Lorenzo, Juan José
Sobre as demandas que debe realizar o Goberno galego ao Goberno central en relación coas re-
clamacións dos mariñeiros da asociación Long Hope para o recoñecemento do seu dereito a per-
cibiren do Estado de Noruega as súas pensións de xubilación ou a que se lles devolvan os impostos
recadados

- 19842 (10/PNP-001472)
Grupo Parlamentario de En Marea
Santos Queiruga, Carmen e Merlo Lorenzo, Juan José
Sobre a introdución na etiquetaxe do selo pescadeRías ¿de onde se non?, do prezo pagado por quilo
ao mariñeiro ou mariscadora, así como dun código QR que leve directamente ao apartado de tra-
zabilidade do produto na páxina web www.deondesenon.xunta.gal

- 19843 (10/PNP-001473)
Grupo Parlamentario de En Marea
Santos Queiruga, Carmen e Merlo Lorenzo, Juan José
Sobre a creación pola Xunta de Galicia dunha plataforma en liña para a venda de peixe e marisco
das lonxas galegas

- 19844 (10/PNP-001474)
Grupo Parlamentario de En Marea
Santos Queiruga, Carmen e Merlo Lorenzo, Juan José
Sobre as demandas que debe realizar o Goberno galego ao Goberno central para defender os in-
tereses do sector pesqueiro nas negociacións do brexit

A Mesa admítea a trámite coa substitución, na parte resolutoria, da expresión «O Parlamento de
Galicia insta o Goberno de España a:» por «O Parlamento de Galicia insta a Xunta de Galicia para
que solicite ao Goberno de España:»

- 19865 (10/PNP-001475)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Pérez Seco, José Manuel e 2 máis
Sobre a realización de xestións polo Goberno galego coas empresas subministradoras de enerxía
eléctrica para resolver as deficiencias que presenta a electrificación no medio rural

- 19870 (10/PNP-001476)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
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Toja Suárez, María Dolores e Torrado Quintela, Julio
Sobre a realización polo Goberno galego das xestións necesarias para a construción dunha rampla
no peirao de Esteiro, en Muros, para a baixada e subida de embarcacións

- 19875 (10/PNP-001477)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Álvarez Martínez, Luis Manuel e Burgo López, María de la Concepción
Sobre a realización de xestións do Goberno galego co Goberno central co fin de promover un
acordo coas consellarías de educación dos gobernos autonómicos no seo da Conferencia Sectorial
de Educación e coas organizacións sindicais na Mesa sectorial respecto da oferta pública de em-
prego para persoal docente

- 19879 (10/PNP-001478)
Grupo Parlamentario de En Marea
Lago Peñas, José Manuel e Sánchez García, Antón
Sobre a actuación que debe levar a cabo o Goberno galego para aumentar a recadación dos tributos
cedidos cando menos o mesmo que na media das quince comunidades autónomas do réxime
común

- 19883 (10/PNP-001479)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Fernández Gil, César Manuel e 7 máis
Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego en relación coa conmemoración no
ano 2020 do Centenario da Xeración Nós, así como a posta en valor e difusión do seu legado

- 19888 (10/PNP-001480)
Grupo Parlamentario de En Marea
Vázquez Verao, Paula e 13 máis
Sobre a habilitación polo Goberno galego para o ano 2018 das partidas orzamentarias necesarias
para arranxar as carencias materiais e as deficiencias estruturais que presenta a residencia de per-
soas maiores de Oleiros, así como o incremento do seu cadro de persoal, atendendo as necesidades
existentes

- 19899 (10/PNP-001481)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Díaz Villoslada, Juan Manuel e 4 máis
Sobre a posición do Parlamento de Galicia respecto do porto exterior de Punta Langosteira, así
como as demandas que debe realizar o Goberno galego ao Goberno central en relación cos seus
accesos ferroviarios e a constitución dun consorcio público que lidere a xestión do proxecto de
transformación portuaria e urbanística da cidade da Coruña

- 19900 (10/PNP-001482)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Prado Cores, María Montserrat e 5 máis
Sobre a substitución polo Goberno galego da baixa da facultativa do Centro de Saúde de Vilaxoán,
no concello de Vilagarcía de Arousa
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- 19906 (10/PNP-001483)
Grupo Parlamentario de En Marea
Vázquez Verao, Paula
Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego en relación coa resolución das futuras
convocatorias para a concesión das prestacións económicas de pagamento único por fillas e fillos
menores de 3 anos, así como o pagamento das concedidas no ano 2017 e no futuro

- 20007 (10/PNP-001484)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Bará Torres, Xosé Luís e 5 máis
Sobre as actuacións que debe levar a cabo Goberno galego en relación cos ataques rexistrados
contra o monumento que homenaxea as vítimas do franquismo e as súas familias na Volta da
Moura, nos lindes dos concellos de Tui, O Porriño e Salceda de Caselas, así como a creación dunha
rede de lugares da memoria democrática galega

- 20009 (10/PNP-001485)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Bará Torres, Xosé Luís e 5 máis
Sobre as actuacións que debe levar a cabo Goberno galego en relación coa dotación de persoal do
centro de saúde do concello de Soutomaior para mellorar a atención sanitaria e, en especial, a pe-
diátrica que se está a prestar no centro

- 20010 (10/PNP-001486)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Burgo López, María de la Concepción e 2 máis
Sobre a radicación polo Goberno galego do futuro Museo do Viño na denominada Casa do Conde,
situada no interior do castelo de Salvaterra do Miño, e o mantemento das covas de dona Urraca
para uso comunitario e cultural

- 20021 (10/PNP-001487)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Vilán Lorenzo, Patricia e 6 máis
Sobre a inclusión polo Goberno galego de diversos concellos da provincia de Lugo como beneficia-
rios das axudas convocadas na Orde do 30 de outubro de 2017, da Consellería do Medio Rural,
para garantir a subministración de auga ás explotacións agrícolas e gandeiras nas zonas afectadas
por unha declaración de seca

- 20029 (10/PNP-001488)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Pierres López, María Luisa e 4 máis
Sobre as demandas que debe realizar o Goberno galego ao Goberno central en relación coa desig-
nación do día 25 de novembro como Día Internacional contra a Violencia de Xénero

- 20034 (10/PNP-001489)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Torrado Quintela, Julio e 2 máis
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Sobre o mantemento de conversas polo Goberno galego co Concello de Cedeira en relación coa
posibilidade de chegar a acordos para mellorar e ampliar o centro de saúde

- 20040 (10/PNP-001490)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Blanco Rodríguez, Noela e 3 máis
Sobre a elaboración polo Goberno galego dun estudo integral da accesibilidade das persoas con
discapacidade ou mobilidade reducida na estación de tren do Carballiño, así como a adopción das
medidas necesarias para garantir e facer efectivo nela o dereito ao acceso a todos servizos ferro-
viarios de viaxeiros en condicións de calidade e seguridade

- 20058 (10/PNP-001491)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Bará Torres, Xosé Luís e 5 máis
Sobre as demandas que debe realizar o Goberno galego ao Goberno central en relación coa suba
do 1 % prevista nas peaxes da AP-9, o servizo que está a prestar a empresa concesionaria e os con-
tinuos atascos que se veñen producindo nela, en particular, o rexistrado o día 27 de outubro de
2017, así como a transferencia a Galicia da súa titularidade e xestión

- 20059 (10/PNP-001492)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Burgo López, María de la Concepción e 2 máis
Sobre as modificacións que debe introducir a Xunta de Galicia nas bases das convocatorias para a
concesión de axudas á etapa predoutoral

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

Admisión a trámite, asignación a comisión e publicación

- 19690 (10/PNC-001602)
Grupo Parlamentario de En Marea
Lago Peñas, José Manuel e Sánchez García, Antón
Sobre a presentación pola Xunta de Galicia dun plan para combater o problema do abuso na con-
tratación temporal

Comisión 3ª, Economía, Facenda e Orzamentos

- 19700 (10/PNC-001603)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Pérez Seco, José Manuel e Losada Álvarez, Abel Fermín
Sobre a realización pola Xunta de Galicia, en colaboración coas organizacións profesionais do
sector, dunha diagnose das consecuencias e do impacto no turismo galego da vaga de incendios
forestais rexistrada no ano 2017, así como a elaboración de propostas para paliar os seus posibles
efectos
Comisión 6ª, Industria, Enerxía, Comercio e Turismo
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- 19720 (10/PNC-001604)
Grupo Parlamentario de En Marea
Santos Queiruga, Carmen e Merlo Lorenzo, Juan José
Sobre as demandas que debe realizar o Goberno galego ao Goberno central en relación coas re-
clamacións dos mariñeiros da asociación Long Hope para o recoñecemento do seu dereito a per-
cibiren do Estado de Noruega as súas pensións de xubilación ou a que se lles devolvan os impostos
recadados
Comisión 8ª, Pesca e Marisqueo

- 19722 (10/PNC-001605)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Rodríguez Rumbo, Matilde Begoña e 2 máis
Sobre o establecemento polo Goberno galego dun calendario concreto de actuacións para a cons-
trución do novo centro de saúde de Melide, así como a consignación da partida orzamentaria ne-
cesaria para a execución das obras e posta en funcionamento do centro
Comisión 5ª, Sanidade, Política Social e Emprego

- 19754 (10/PNC-001607)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Presas Bergantiños, Noa e 5 máis
Sobre a solicitude polo Goberno galego ao grupo Ferroatlántica-Ferroglobe do mantemento en Ga-
licia de todos os investimentos e postos de traballo derivados da fabricación de silicio solar, así
como a realización das actuacións necesarias para favorecer o desenvolvemento na comunidade
autónoma da totalidade do ciclo produtivo
Comisión 7ª, Agricultura, Alimentación, Gandaría e Montes

- 19780 (10/PNC-001608)
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 coas bases para a con-
cesión das axudas de apoio á etapa predoutoral nas universidades do Sistema universitario de
Galicia, nos organismos públicos de investigación de Galicia e noutras entidades do Sistema galego
de I+D+i
Comisión 4ª, Educación e Cultura

- 19789 (10/PNC-001609)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Toja Suárez, María Dolores e 2 máis
Sobre as actuacións que debe levar a cabo a Xunta de Galicia en relación coa difusión e conmemo-
ración da figura e obra do intelectual, escritor e poeta baiés Enrique Labarta Pose a través de con-
venios de colaboración co Concello de Zas e coas entidades culturais Adro e Badius
Comisión 4ª, Educación e Cultura

- 19820 (10/PNC-001611)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Rodríguez Rumbo, Matilde Begoña e 2 máis
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Sobre as actuacións que debe levar a cabo a Xunta de Galicia en relación coa contía destinada á
convocatoria de subvencións para o ano 2017 con destino aos concellos para a creación de espazos
activos de emprendemento comercial no medio rural, así como as datas de publicación e resolución
das futuras convocatorias
Comisión 1ª, Institucional, de Administración Xeral, Xustiza e Interior

- 19834 (10/PNC-001612)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Burgo López, María de la Concepción e 4 máis
Sobre o inicio pola Xunta de Galicia dos trámites necesarios para a execución das obras de repara-
ción da estrada LU-710 no tramo comprendido entre o enlace coa A-6 e Baralla de xeito que teña
as mesmas características e anchura que o resto da estrada arranxada
Comisión 2ª, Ordenación Territorial, Obras Públicas, Medio Ambiente e Servizos

- 19837 (10/PNC-001613)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Prado del Río, Paula e 6 máis
Sobre a demanda polo Goberno galego ao Goberno central do impulso das medidas necesarias
para a celebración o 6 de decembro de 2018 do cuadraxésimo aniversario da Constitución española
de 1978, así como a posición do Parlamento de Galicia en relación cos actos conmemorativos que
están a promover e coordinar as Cortes Xerais para ese fin e as actuacións que debe levar a cabo
a Xunta de Galicia ao respecto
Comisión 1ª, Institucional, de Administración Xeral, Xustiza e Interior

- 19864 (10/PNC-001614)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Pérez Seco, José Manuel e 2 máis
Sobre a realización de xestións polo Goberno galego coas empresas subministradoras de enerxía
eléctrica para resolver as deficiencias que presenta a electrificación no medio rural
Comisión 6ª, Industria, Enerxía, Comercio e Turismo

- 19866 (10/PNC-001615)
Grupo Parlamentario de En Marea
Rodríguez Estévez, David e 2 máis
Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego en relación cos tempos de espera
existentes na atención sanitaria
Comisión 5ª, Sanidade, Política Social e Emprego

- 19869 (10/PNC-001616)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Toja Suárez, María Dolores e Torrado Quintela, Julio
Sobre a realización polo Goberno galego das xestións necesarias para a construción dunha rampla
no peirao de Esteiro, en Muros, para a baixada e subida de embarcacións
Comisión 8ª, Pesca e Marisqueo

- 19877 (10/PNC-001617)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
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Álvarez Martínez, Luis Manuel e Burgo López, María de la Concepción
Sobre a realización de xestións do Goberno galego co Goberno central co fin de promover un
acordo coas consellarías de educación dos gobernos autonómicos no seo da Conferencia Sectorial
de Educación e coas organizacións sindicais na Mesa sectorial respecto da oferta pública de em-
prego para persoal docente
Comisión 4ª, Educación e Cultura

- 19878 (10/PNC-001618)
Grupo Parlamentario de En Marea
Lago Peñas, José Manuel e Sánchez García, Antón
Sobre a actuación que debe levar a cabo o Goberno galego para aumentar a recadación dos tributos
cedidos cando menos o mesmo que na media das quince comunidades autónomas do réxime
común
Comisión 3ª, Economía, Facenda e Orzamentos

- 19881 (10/PNC-001619)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Fernández Gil, César Manuel e 7 máis
Sobre o desenvolvemento pola Xunta de Galicia dun proceso de coordinación e impulso dos actos
de celebración do Centenario da Xeración Nós no ano 2020 que permita, coa colaboración das dis-
tintas administracións, institucións e entidades socioculturais, artellar unha programación de acti-
vidades que poña en valor e difunda o seu legado
Comisión 4ª, Educación e Cultura

- 19887 (10/PNC-001620)
Grupo Parlamentario de En Marea
Vázquez Verao, Paula e 13 máis
Sobre a habilitación polo Goberno galego para o ano 2018 das partidas orzamentarias necesarias
para arranxar as carencias materiais e deficiencias estruturais que presenta a residencia de persoas
maiores de Oleiros, así como o incremento do seu cadro de persoal, atendendo as necesidades
existentes
Comisión 5ª, Sanidade, Política Social e Emprego

- 19898 (10/PNC-001621)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Díaz Villoslada, Juan Manuel e 4 máis
Sobre a posición do Parlamento de Galicia en relación coa incidencia do porto exterior de Punta
Langosteira no desenvolvemento da cidade da Coruña e da súa área metropolitana, así como as
demandas que debe realizar o Goberno galego ao Goberno central respecto dos accesos ferrovia-
rios a ese porto e a constitución dun consorcio público que lidere a xestión do proxecto de trans-
formación portuaria e urbanística da cidade
Comisión 2ª, Ordenación Territorial, Obras Públicas, Medio Ambiente e Servizos

- 19901 (10/PNC-001622)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Prado Cores, María Montserrat e 5 máis
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Sobre a substitución polo Goberno galego da baixa da facultativa do Centro de Saúde de Vilaxoán,
no concello de Vilagarcía de Arousa
Comisión 5ª, Sanidade, Política Social e Emprego

- 19905 (10/PNC-001623)
Grupo Parlamentario de En Marea
Vázquez Verao, Paula
Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego en relación coa resolución das futuras
convocatorias para a concesión das prestacións económicas de pagamento único por fillas e fillos
menores de 3 anos, así como o pagamento das concedidas no ano 2017 e no futuro
Comisión 5ª, Sanidade, Política Social e Emprego

- 20006 (10/PNC-001624)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Bará Torres, Xosé Luís e 5 máis
Sobre as actuacións que debe levar a cabo Goberno galego en relación cos ataques rexistrados
contra o monumento que homenaxea as vítimas do franquismo e as súas familias na Volta da
Moura, nos lindes dos concellos de Tui, O Porriño e Salceda de Caselas, así como a creación dunha
rede de lugares da memoria democrática galega
Comisión 1ª, Institucional, de Administración Xeral, Xustiza e Interior

- 20008 (10/PNC-001625)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Bará Torres, Xosé Luís e 5 máis
Sobre as actuacións que debe levar a cabo Goberno galego en relación coa dotación de persoal do
centro de saúde do concello de Soutomaior para mellorar a atención sanitaria e, en especial, a pe-
diátrica que se está a prestar no centro
Comisión 5ª, Sanidade, Política Social e Emprego

- 20011 (10/PNC-001626)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Burgo López, María de la Concepción e 2 máis
Sobre a radicación polo Goberno galego do futuro Museo do Viño na denominada Casa do Conde,
situada no interior do castelo de Salvaterra do Miño, e o mantemento das covas de dona Urraca
para uso comunitario e cultural
Comisión 2ª, Ordenación Territorial, Obras Públicas, Medio Ambiente e Servizos

- 20022 (10/PNC-001627)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Vilán Lorenzo, Patricia e 6 máis
Sobre a inclusión polo Goberno galego de diversos concellos da provincia de Lugo como beneficia-
rios das axudas convocadas na Orde do 30 de outubro de 2017, da Consellería do Medio Rural,
para garantir a subministración de auga ás explotacións agrícolas e gandeiras nas zonas afectadas
por unha declaración de seca
Comisión 2ª, Ordenación Territorial, Obras Públicas, Medio Ambiente e Servizos
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- 20023 (10/PNC-001628)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Vilán Lorenzo, Patricia e 6 máis
Sobre a inclusión polo Goberno galego a diversos concellos da provincia de Lugo como beneficiarios
das axudas convocadas na Orde do 30 de outubro de 2017, da Consellería do Medio Rural, para
garantir a subministración de auga ás explotacións agrícolas e gandeiras nas zonas afectadas por
unha declaración de seca
Comisión 7ª, Agricultura, Alimentación, Gandaría e Montes

- 20030 (10/PNC-001629)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Pierres López, María Luisa e 4 máis
Sobre as demandas que debe realizar o Goberno galego ao Goberno central en relación coa desig-
nación do día 25 de novembro como Día Internacional contra a Violencia de Xénero
Comisión 1ª, Institucional, de Administración Xeral, Xustiza e Interior

- 20035 (10/PNC-001630)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Torrado Quintela, Julio e 2 máis
Sobre o mantemento de conversas polo Goberno galego co Concello de Cedeira en relación coa
posibilidade de chegar a acordos para mellorar e ampliar o centro de saúde
Comisión 5ª, Sanidade, Política Social e Emprego

- 20041 (10/PNC-001631)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Blanco Rodríguez, Noela e 3 máis
Sobre a elaboración polo Goberno galego dun estudo integral da accesibilidade das persoas con
discapacidade ou mobilidade reducida na estación de tren do Carballiño, así como a adopción das
medidas necesarias para garantir e facer efectivo nela o dereito ao acceso a todos servizos ferro-
viarios de viaxeiros en condicións de calidade e seguridade
Comisión 5ª, Sanidade, Política Social e Emprego

- 20057 (10/PNC-001632)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Bará Torres, Xosé Luís e 5 máis
Sobre as demandas que debe realizar o Goberno galego ao Goberno central en relación coa suba
do 1 % prevista nas peaxes da AP-9, o servizo que está a prestar a empresa concesionaria e os con-
tinuos atascos que se veñen producindo nela, en particular, o rexistrado o día 27 de outubro de
2017, así como a transferencia a Galicia da súa titularidade e xestión
Comisión 2ª, Ordenación Territorial, Obras Públicas, Medio Ambiente e Servizos

- 20061 (10/PNC-001633)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Burgo López, María de la Concepción e 2 máis
Sobre as modificacións que debe introducir a Xunta de Galicia nas bases das convocatorias para a
concesión de axudas á etapa predoutoral
Comisión 4ª, Educación e Cultura
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1.3.8. Procedementos de control económico e orzamentario
1.3.8.8. Información sobre préstamos e avais do Instituto Galego de Promoción

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

- 19760 (10/IIGA-000005)
Dirección Xeral de Relacións Institucionais e Parlamentarias
Información sobre a situación das operacións de crédito e préstamo e a información sobre os avais
vixentes a 30 de setembro de 2017 do IGAPE

Santiago de Compostela, 14 de novembro de 2017
Diego Calvo Pouso
Vicepresidente 1º
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Á MESA DO PARLAMENTO 

 

O Grupo Parlamentar de En Marea, ao abeiro do disposto no artigo 112 do 

Regulamento da Cámara, presenta a seguinte emenda á totalidade, de 

devolución, ao  Proxecto de lei de medidas fiscais e administrativas, polos 

seguintes motivos: 

 

 

Diversos e coherentes pronunciamentos do  Consello Económico e Social do 

Estado inciden nunha doutrina  que considera ás leis de acompañamento 

orzamentario como elementos que favorecen o risco de dispersión dunha 

normativa  á que se lle substrae coherencia e dificulta a súa comprensión global, 

co risco eventual de provocar  inseguridade xurídica nos intérpretes e 

aplicadores das normas.   

Consideracións críticas que razonaba no noso país o Consello Económico e Social 

de Galicia, no seu ditame 8/11 sobre o anteproxecto de lei de medias fiscais e 

administrativas,  para sinalar  nas  súas consideracións xerais  unha crítica  do 

seguinte teor: 

 

“(…) inadecuada a técnica lexislativa que se traza con este anteproxecto e os 

problemas que suscita o uso dunha lei que regula unha profusión de materias 

distintas, provocando inseguridade xurídica ao incrementar a dispersión das 

normas reguladoras, o que dificulta a súa localización e entendemento por parte 

das persoas obrigadas por elas. Ao mesmo tempo, dificúltaselle a este Consello a 

realización dunha avaliación global do texto obxecto de Ditame.” 
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“(…) resaltar que o vencellamento político deste anteproxecto coa lei de 

orzamentos de Galicia  para 2012, obriga ao trámite polo procedemento de 

urxencia, cando unha parte considerable das disposicións recolidas no mesmo 

semella non requerilo.” 

O Consello Xeral do Poder Xudicial advertiu dos riscos desta incorrecta técnica 

lexislativa, en especial no que atinxe á derrogación  destas leis sobre a normativa 

vixente.  

O Consello de Estado referiu de xeito crítico que “razóns de seguridade xurídica 

e boa técnica lexislativa aconsellan que todas as normas, e moi en especial 

aquelas que teñan rango de lei nazan no propio seo da materia que é obxecto de 

regulación, e vivan dentro dela ate que sexan substituídas por outras.” 

O Goberno galego fai costume da excepción, e nestes dous últimos anos ten 

sumido a lexislación de sectores estratéxicos para o país a un galimatías xurídico 

enorme, provocando confusión interesada para ocultar medidas que favorecen 

intereses moi minoritarios que se esconden detrás.  

Por exemplo no urbanismo, no transporte, no sector forestal, no mineiro 

téñense feito cambios trascendentes, cando a racionalidade aconsellaría ter 

feito en última instancia  unha revisión das respectivas leis. 

Hai ben pouco, nin un mes, aprobábase no Parlamento de Galiza a Lei de 

Fomento de Iniciativas Empresarias, que escondía cambios profundos no sector 

mineiro, enerxético, forestal, de Patrimonio ou do alimentario. 

O proxecto de Lei de medidas fiscais e administrativas segue nesa liña. 

 

Modifica as seguintes 23 normas legais e decretos : 

 

Decreto lexislativo 1/2011, do 28 de xullo, do texto refundido das disposicións 
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legais da Comunidade Autónoma de Galicia en materia de tributos cedidos. 

Lei 2/2015, do 29 de abril, de emprego público de Galicia. 

Lei 7/2012, do 28 de xuño, de montes de Galicia. 

A Lei 6/2003, do 9 de decembro, de taxas, prezos e exaccións reguladoras da 

Comunidade Autónoma de Galicia. 

Lei 7/1992, do 24 de xullo, de pesca fluvial. 

Lei 9/1993, do 8 de xullo, de confrarías de pescadores de Galicia. 

Lei 2/2012, do 28 de marzo, galega de protección xeral das persoas consumidoras 

e usuarias. 

Lei 5/2004, do 8 de xullo, de cámaras oficiais de comercio, industria e navegación 

de Galicia  

Lei 14/2007, do 30 de outubro, pola que se crea e regula o Instituto Galego de 

Seguridade e Saúde Laboral  

Lei 6/2012, do 19 de xuño, de xuventude de Galicia  

Lei 4/2015 de Mellora de Estructura Agraria de Galicia. 

Lei 11/2008, de 3 de decembro, de Pesca de Galicia. 

Lei 5/1999, do 21 de maio, de ordenación farmacéutica  

Lei 13/1989, do 10 de outubro, de montes veciñais en man común  

Lei 3/2007, do 9 de abril, de prevención e defensa contra os incendios forestais 

de Galicia. 

Lei 13/2010, do 17 de decembro, do comercio interior de Galicia  

Lei 2/2012, do 28 de marzo, galega de protección xeral das persoas consumidoras 

e usuarias  

Decreto 208/2005, do 14 de xullo, sobre xestión e integración ambiental de ocos 

ocasionados por antigas actividades, con excedentes de terras e rocas 

procedentes de grandes obras. 
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Lei 6/2011, do 13 de outubro, de mobilidade de terras  

Lei 10/2011, do 28 de novembro, de acción voluntaria  

Lei 2/2016, do solo de Galicia. 

Lei 7/2012 de ,28 de xuño, de montes de Galiza  

Decreto 37/2014, do 27 de marzo, polo se declaran zonas especiais de 

conservación os lugares de importancia comunitaria de Galicia e se aproba o 

Plan director da Rede Natura 2000 de Galicia. 

 

 

A continuación relatamos os aspectos que se introducen neste proxecto de lei 

que nos parecen máis destacables e nos que nos baseamos para concluir a 

necesuidade da devolución de dito proxecto de lei: 

 

- As medidas fiscais propostas que se fundamentan nas deduccións nas 

actividades agraria e forestal pretenden suplir con èsto a falla de políticas nos 

ámbitos que provocan o abandono e envellecemento da actividade agraria e do 

rural con datos espectacularmente negativos nos anos nos que vostedes levan 

gobernando. 

Si non se acompañan doutras medidas estructurais como a comercialización, 

acceso á terra con prezos competitivos, mellora da base territorial tanto no agro 

coma no forestal, ou a investigación, asesoramento e formación, o fracaso no 

relevo xeracional e a incorporación de xente moza seguirá sendo a tónica. 

O que si poden valer é para que algúns grupos emepresariais sexan beneficiados 

por ditas deduccións. 

No mesmo senso as deduccións por actuacións nos cascos históricos mentras hai 

un enorme baleiro legal para aplicar políticas de rexeneración e rehabilitación. 

A Xunta de Galicia mesmamente ten sen rehabilitar numerosas vivendas da súa 
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propiedade, e tampouco da exemplo cando a partida para rehabilitación é a que 

menor execución mostra ano tras ano. 

Asimesmo a política de rebaixas fiscais seguida, que non discrimina entre 

rendas, diminúe a recadación, o que reduce as posibilidades de facer esas 

políticas necesarias para combatir as eivas estructurais do rural ou das políticas 

de rehabilitación. 

 

En canto ás medidas administrativas: 

Vóltase a modificar a Lei 2/2016 do solo de Galiza, a terceira modificación de 

facto nos últimos 2 anos o que vai en contra da seguridade xurídica e da 

simplificación administrativa dispersar a normativa urbanística en numerosos 

textos legais.Dende a aprobación da Lei do solo de Galicia en febreiro de 2016 

foron aparecendo de xeito disperso outras normas legais que incorporan 

modificacións da Lei do solo ou novas normas de natureza urbanística: a Lei 

3/2016, de medidas en materia de proxectos públicos de urxencia ou de 

excepcional interese, a Lei 2/2017, de medidas fiscais e administrativas, ou a Lei 

de depredación. 

Vóltanse a modificar cuestións trascendentes sobre o monte galego menos dun 

mes despois da aprobación da  Lei de Fomento de Iniciativas Empresariais. 

Existe, éso si, o recoñecemento implícito de varios dos fracasos dos anos de 

goberno do Partido Popular. 

Despois de 7 anos do portazo sectario ás UXFOR, e da aposta polas Sociedades 

de Fomento Forestal (SOFOR) por parte do PP, están constituidas 5 SOFOR cunha 

superficie de 500 has , unha cifra ridícula que fala por si mesma. 

En cambio o que se propón nesta lei dubidosamente vai a solucionar ésta 

cuestión, pero sí pode permitir a entrada de empresas que disfrutarán de 

grandes deduccións fiscais para controlar aínda máis o negocio forestal e 
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mercantilizalo, opoñéndose a un modelo social do monte. 

Outro recoñecemento implícito dun fracaso é o referido aos Montes Veciñais en 

Man Común, xa que neste proxecto de lei contén modificacións. 

Pero o sentido das modificación en troques de procurar un mellor 

funcionamento implementando políticas públicas de apoio, o que se propoñen 

son medidas para facilitar e axilizar a declaración dos montes como 

abandonados ou degradados, para que poidan aacabar xestionadas polas 

empresas ávidas de controlar o territorio. 

Éso a pesar de que un recente informe do Consello de Contas, no que se falaba 

dos incumplimentos dos instrumentos de planificación forestal aprobados por 

vostedes mesmos, dicía que había que traballar para revertir a situación das 

comunidades que non tiñan capacidade de xestión. 

O obxetivo real das modificacións da 13/1989, do 10 de outubro, de montes 

veciñais en man común é a usurpación dos montes para que fagan negocio as 

empresas, porque nunca apostaron por cooperar con estas fórmulas sociais de 

aproveitamento do monte que debería de ser o cerne das políticas da Xunta de 

Galicia. 

E manifestan unha visión reduccionista e forestalista do monte, que é algo moito 

máis complexo e rico que o que nos ofrece esa visión xa que os criterios de 

avaliación da boa xestión redúcese só ao aspecto forestal. 

Un recoñecemento máis dotro fracaso do goberno Feijoo son as modificacións 

na xestión da biomasa das faixas de protección, reducidas por este goberno con 

respecto ás medidas adoptadas no bipartito, desprotexendo os núcleos de 

poboación irresponsablemente. 

As medidas propostas neste proxecto de lei son insuficientes, pero adolecen 

tamén de contradicción co contido de proxecto de orzamentos para o ano 2018, 

xa que a pesar de anunciar a ampliación das posibilidades de actuación dos 
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concellos na xestión da biomasa non se prevé o incremento das cantidades 

orzamentadas nos convenios e subvencións cos concellos. 

 

No CAPÍTULO III sobre patrimonio natural as modificacións do decreto 37/2014 

polo que se declaran as zonas especiais de conservación os LIC de Galicia e 

aproba o plan director da Rede natura 2000 e aclara cal son as actuacións 

autorizables sobre o mantemento das infraestructuras lineais son un agasallo 

máis ás eléctricas. 

Mentras seguimos agaradando a ampliación da superficie Rede Natura 

demandada dende Europa. 

 

A modificación da Lei 13/2010, do 17 de decembro, do comercio interior de  

Galicia é unha limitación á venda directa que se fan á beira dos Camiños de 

Santiago, que contrasta coas facilidades e simplificacións que se lle dan ás 

grandes empresas. 

En canto ás medidas sobre política social o artigo 19 da Lei de Acompañamento 

de 2018 afonda na liña seguida pola "lei de acompañamento" de 2017 (artigo 

69) sobre a cofinanciación dos servizos sociais a través do Consorcio. 

Aumentouse a participación dos concellos na financiación de servizos sociais dos 

que é competente a Xunta, escolas infantís e centros de día.  

En moitos casos, a liquidación que fai o Consorcio sobre o que teñen que 

aportar os concellos, é opaca.  

Polo contido da presente lei e polo abuso da dispersión lexislativa efectuado por 

este goberno e intensificado nos últimos anos, contrario á racionalidade, 

simplificación e seguirdade xurídica, e por ser instrumento para esquivar o 

debate profundo sobre políticas de grande trascendencia no país, En Marea 

oponse a este proxecto de lei. 
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Por todo elo o Grupo Parlamentario de En Marea presenta a seguinte emenda 

de devolución ao proxecto de lei de medidas fiscais e administrativas para o ano 

2018. 

 

Santiago de Compostela, 8 de novembro de 2017. 

 

 

Asdo.: Luís Villares Naveira 

Voceiro do G.P. de En Marea. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Asinado dixitalmente por: 

 

Luis Villares Naveira na data 08/11/2017 16:21:37 
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Á Mesa do Parlamento 

 

 

O Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, a través do portavoz e ao 

abeiro do disposto no artigo 112 do Regulamento da Cámara, presenta ante esa 

mesa a seguinte emenda á totalidade ao Proxecto de lei de medidas fiscais e 

administrativas (doc. núm. 19215), con expresa petición de devolución por non 

estar de acordo nin co fondo nin coa forma. 

 

 

Como vén sendo habitual nos últimos anos do Goberno presidido polo Sr. Núñez 

Feijóo, este proxecto de lei constitúe unha extensa amalgama de preceptos 

inconexos e sen un criterio minimamente homoxéneo, que resulta contraria á 

necesaria transparencia, quebrando o principio de seguridade xurídica, ao 

proceder a modificar aspectos lexislativos moi relevantes a través dunha 

utilización espuria  desta figura. 

 

 

Utiliza unha técnica lexislativa impropia e desaxustada, especialmente tendo en 

conta o discurso de transparencia e calidade democrática do Goberno, que se 

pensaba xa superada, pero que o actual executivo autonómico rescatou para os 

orzamentos nos últimos anos, e que pese ás críticas unánimes da oposición e da 

doutrina, consolida de novo para o exercicio do 2018. 

 

 

Este mecanismo imposibilita poder afondar en diversas cuestións, ao estar 

supeditadas á Lei orzamentaria e ser tramitadas nos prazos do procedemento 

daquel, co detrimento da calidade política e xurídica que provoca. 

 

 

Esta lei aproveita de maneira interesada a axilidade procedimental da Lei de 

orzamentos, pero sen verse afectada polas súas restricións, perfectamente 

expresadas na sentenza do Tribunal Constitucional STC76/1992, na que se 

vetaban certas materias nas leis de orzamentos, sen respectar o seu espírito sobre 

o cumprimento nas cuestións de transparencia, gobernanza e bo goberno.  

 

 

A doutrina afirma que as leis de acompañamento serían no fondo un anaco da Lei 

de orzamentos (así incluso se nos presentou nestes orzamentos,  nos que a Xunta 

a acompaña coma un libro máis destes) que se deixa fóra (pero xusto ao lado) coa 

finalidade de sortear ou evitar as limitacións materiais que teñen estas leis. 
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Hai relevantes autores que consideran que este tipo de leis son unha fraude á 

doutrina do Tribunal Constitucional en materia de límites do contido das leis de 

orzamentos, como podería ser a restrición que impón o art. 134.7 da Constitución 

española, ao impedirlle crear tributos ou modificalos se non o habilita 

previamente unha lei tributaria. 

 

 

Con esta lei  impídese coñecer con rigor, profundidade e o detemento necesario, 

todas e cada unha das cuestións incluídas nela, obtendo como resultado o 

empeoramento da calidade política e xurídica do debate do proxecto de lei. E 

mesmo a calidade democrática do conxunto da vida parlamentaria, e dos labores 

de impulso e control que se debe defender dende o poder lexislativo fronte ao 

poder executivo. 

 

 

Esta norma é contraria á transparencia, e mostra o retroceso democrático que está 

a ter o actual Goberno da Xunta de Galicia, modificando un número considerable 

de leis, que afectan a importantes cuestións, como se comproba ca simple 

enumeración das cuestións que trata, e que a continuación se relacionan: 

 

. Deducións IRPF 

. Deducións Patrimonio 

. Deducións Imposto transmisións e AXD 

. Taxas, onde ademais do aumento xeral do 1 %, se modifican ou introducen  

novas imposicións relacionados con: 

. Portos 

. Pesca 

. Pesca fluvial 

. Caza 

. Ensinanzas artísticas 

. Ensinanzas LOE 

. Navegación PN Illas Atlánticas 

. Traslado animais 

. Análises parasitolóxicos 

. Servizos farmacéuticos 

. Medicamentos 

. Control empresas alimentarias 

. Laboratorios 

. Instrumentos para medición de velocidade vehículos 

. Vehículos 

. Obras hidráulicas 

. Solo contaminado 
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. Bateas 

. Emprego público 

. Creación escala de vixilantes de recursos naturais 

. Urbanismo 

. Pesca fluvial 

. Rede Natura 2000 

. Espazos naturais 

. Confrarías de pescadores 

. Pesca 

. Ordenación farmacéutica 

. Montes veciñais  

. Incendios forestais  

. Mobilidade de terras  

. Montes  

. Medio rural agrario 

. Servizos sociais e a súas relacións cas administracións locais 

. Acción voluntariado 

. Xuventude 

. Cámaras de Comercio, Industria e Navegación de Galicia 

. Instituto Galego de Seguridade e Saúde Laboral 

. Comercio interior 

. Proteccións persoas consumidoras e usuarias 

. Fundacións de carácter feiral 

. Plans galegos de financiamento universitario 

 

Constátase ademais unha ausencia dos informes necesarios por parte mesmo das 

distintas consellerías, respecto da xustificación das modificacións propostas ou 

das cuestións que lles compete. Así como de calquera outro tipo de informe 

sectorial ou dos órganos de colaboración ou asesoramento creados, que sería 

desexable – e incluso legalmente en certos casos exixible -  cando se modifican 

leis de transcendencia para Galicia. E mesmo os informes de impacto económico, 

que nun momento como o actual resultan especialmente relevantes. 

 

 

Modifícanse leis en vigor sen ningunha xustificación ou aclaración, moitas delas 

sen incidencia directa cos gastos e ingresos da administración autonómica, 

existindo materias que claramente deberían ser obxecto dun tratamento 

específico e diferenciado, requirindo ser tramitadas dun xeito separado, polo seu 

impacto social, económico e territorial. 

 

 

Por todo o anterior reiteramos a expresa petición de devolución deste proxecto de 

lei. 
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Pazo do Parlamento, 7 de novembro de 2017 

 

 
Asinado dixitalmente por: 

 
Xoaquín María Fernández Leiceaga na data 08/11/2017 16:48:46 
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Á Mesa do Parlamento 

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

da súa portavoz, e ao abeiro do disposto no artigo 112 do Regulamento da 

Cámara, presenta a seguinte emenda á totalidade, de devolución, ao Proxecto 

de lei de medidas fiscais e administrativas, doc. núm. 19215, (09/PL-000008), 

polos seguintes motivos: 

 

O Proxecto de lei de medidas fiscais e administrativas forma parte da 

tramitación do Proxecto de Orzamentos Xerais da Comunidade Autónoma de 

Galiza para o ano 2018, un Proxecto que se caracteriza pola falta de ambición por 

superar o difícil contexto que a crise e as políticas restritivas impulsadas polos 

Gobernos presididos por Alberto Núñez Feijóo desde a súa chegada á Presidencia 

da Xunta no ano 2009, polo que, malia o marco de crecemento económico e 

maior dispoñibilidade de recursos, o que define estes orzamentos é a carencia de 

proxecto de desenvolvemento económico e de garantía dos servizos sociais, unha 

definición que tamén é aplicábel ao caso concreto do proxecto de Lei de medidas 

fiscais e administrativas.  

Deste xeito, o seu contido volve revestir, unha vez máis, o carácter de 

“caixón de xastre” no que non se adoptan as medidas necesarias para o gasto 

público, que palíen os efectos da grave crise ou que adopten medidas tendentes a 

reverter determinadas situacións, nomeadamente no rural, e tendo en conta os 

graves acontecementos sufridos na vaga de lumes no mes de outubro deste ano. 
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Trátase, na meirande parte dos casos, de medidas que nada teñen que ver 

con melloras e innovacións dos sectores a que atinxen, nin son medidas 

consensuadas cos sectores afectados, afastándose do carácter consensuado e de 

defensa do interese xeral que se pregoa, actuando na práctica de xeito contrario. 

Con respecto ás medidas fiscais, cómpre sinalar que este proxecto 

continúa coa política impositiva de carácter regresivo que está a caracterizar aos 

gobernos do Partido Popular, polo que non atopamos medidas que avancen cara 

outra concepción da fiscalidade e xa que logo aposten polos principios de 

progresividade e equidade como eixos principais do sistema fiscal para atender á 

súa función redistributiva.  

As modificacións en material fiscal concrétanse as medidas de moi escaso 

impacto, porén non se contempla ningunha medida para, dentro das limitadas 

competencias galegas, configurar un sistema fiscal máis xusto. Entre estas 

medidas sería especialmente desexábel o incremento dos tipos para as rendas e 

patrimonios máis elevados ou a creación de novos tributos, como  un imposto 

que grave o impacto económico, social e ambiental que provocan as grandes 

superficies comerciais. 

Estas modificacións configurarían un sistema fiscal máis xusto e 

progresivo ao tempo que aportaría maiores recursos para destinar á mellora dos 

servizos públicos básicos e á dinamización económica. Porén o Goberno galego 

négase a usar as capacidades normativas que temos nestes impostos para avanzar 

neses obxectivos. 
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Polo que respecta ás medidas administrativas, inclúense modificacións que 

nada teñen que ver coa evolución e a mellora ao non ser consensuadas cos 

sectores interesados, estas medidas deberían pretender racionalizar a actividade 

normativa, que sexan sometidas a consulta pública, no en tanto despois 

convértense en todo o contrario. 

Na súa maior parte, as modificacións introducidas afectan ao medio rural, 

introducindo modificacións puntuais e inconexas que indican que dita consellaría 

non ten unha estratexia definida e clara, senón que parchea leis que non dan 

resultado, de forma máis ben burocrática que para conseguir efectos positivos 

reais no medio rural galego, que permitan inverter a súa tendencia ao declive e 

abandono. 

No que atinxe á lei de prevención de incendios, hai unha serie de medidas 

que simplemente adaptan a terminoloxía á vixente lei do solo aprobada en 2016, 

e ademais as partidas orzamentarias relacionadas coa prevención de incendios 

experimentan recortes. Igualmente regúlase dun xeito burocrático a obrigación de 

limpeza arredor de núcleos, sendo polo tanto estas medidas insuficientes visto o 

acontecido cos últimos incendios na Galiza, semellan medidas adoptadas antes da 

vaga de lumes, e que malia o que pasou apenas modifica a súa postura. 

Desaproveitase a necesidade de mudar a fondo a política forestal e preventiva, ao 

meter apresuradamente unha serie de medidas parciais e puntuais, cando houbo 

unha situación excepcional que é un aviso serio para o futuro, e que require por 

iso de medidas de máis fondo alcance e non puntuais e conxunturais. 
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Por todas estas razóns, a través desta emenda de totalidade, o Grupo 

Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego (BNG) SOLICITA A 

DEVOLUCIÓN DO PROXECTO DE LEI DE MEDIDAS FISCAIS E 

ADMINISTRATIVAS. 

 

Santiago de Compostela, 8 de novembro de 2017 

 

Asdo.: Ana Pontón Mondelo 

Portavoz do G.P. do BNG 

 

 

 
Asinado dixitalmente por: 

 
Ana Pontón Mondelo na data 08/11/2017 16:46:55 
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Á Mesa do Parlamento 

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

iniciativa do deputado Xosé Luis Rivas Cruz, ao abeiro do disposto no artigo 

151.2 do Regulamento da Cámara, presenta a seguinte Moción para substanciar a 

Interpelación debatida na sesión plenaria celebrada o pasado 7 de novembro, 

sobre a política do Goberno galego en materia de prevención e loita contra os 

incendios forestais (doc. núm 19139, [10/INT-000627]). 

 

Moción 

“O Parlamento galego insta á Xunta de Galiza a adoptar as seguintes 

medidas: 

1- Sentar as bases dunha nova política de xestión do monte que pasaría 

por: 

-Rexeitar as directrices para a revisión do plano forestal de Galicia, 

aprobadas polo Consello Forestal . 

-Ordenar os usos das terras. 

-Apostar polo logro dun monte multifuncional e sustentable. 

-Permitir que os titulares dos montes sexan os principais protagonistas da 

posta en valor de estas terras . 
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2- Declarar unha moratoria á plantación de eucalipto, non só evitando a 

ocupación de máis superficie, senón mesmamente investindo a súa extensión 

nunha primeira fase ata as previsións explicitadas no fallido e violentado Plan 

Forestal vixente. 

3- Elaborar un Plan de xestión da biomasa nas franxas de protección de 

núcleos nas zonas de alto risco de incendios, recuperando os convenios de 

colaboración cos concellos, establecendo un plan de vixilancia para garantir o 

seu cumprimento. 

4- Modificar o artigo 21 da lei 3/2007 de prevención e defensa contra 

incendios, recuperando os 100 m de ancho das franxas de xestión da biomasa no 

perímetro dos núcleos urbanos e de todo tipo de instalacións a menos de 400 m 

do monte. A primeira subfranxa inmediata aos núcleos e instalacións debe ser de 

50 m de ancho (zona onde non pode haber especies de alta combustibilidade e 

inflamabilidade). 

5- Modificar as liñas de axudas de prevención e de defensa contra os 

lumes forestais, destinadas a titulares dos montes, engadíndolle as seguintes 

características: 

-Ser aprobadas no mes de marzo e executados os traballos de 

prevención o 30 de xuño. 

-Que os traballos subvencionados se poidan facer de xeito manual 

ou mecanizado. 
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-Que os traballos subvencionados poidan ser feitos por empresas e 

por persoal contratado polas comunidades de montes . 

6-Modificar o artigo 24 da lei 3/2007 referido á Silvicultura preventiva, 

recuperando a súa redacción orixinaria.  

7- Elaborar un plan para a recuperación das terras de vocación agraria 

hoxe forestadas. 

8- Aprobar o Pladiga no mes de febreiro para poder desenvolve-las tarefas 

de prevención antes do período de máximo risco. 

9- Elaborar un Plan de Restauración do monte afectado polos lumes. 

10- Elaborar un Plan Extraordinario de recuperación económica das zonas 

afectadas polos lumes. 

11- Recuperar as UXFOR como ferramenta para supera-la atomización do 

monte privado poñéndoo en valor. 

12- Suprimir as brigadas municipais e reformulación do dispositivo de 

incendios dependente da Xunta de Galiza dándolle dimensión, estabilidade, 

homoxeneidade e formación. 

13- Recuperar en toda a súa plenitude, dotándoo orzamentariamente, o 

Banco de Terras como ferramenta idónea para poñe-las terras abandonadas ou 

infrautilizadas ó servizo da recuperación da actividade agrogandeira e do 

desenvolvemento do medio rural. 
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14- Auditar os procesos de licitación para contratación dos medios aéreos 

de loita contra incendios así coma as sucesivas prórrogas. 

15- Cesar de inmediato do sr. Director Xeral de Ordenación Forestal e 

asumir de responsabilidades políticas pola neglixente xestión da vaga de lumes.” 

 

Santiago de Compostela, 10 de novembro de 2017 

 

Asdo.: Xosé Luis Rivas Cruz 

Deputado do G.P. do BNG 

Ana Pontón Mondelo 

Portavoz do G.P. do BNG 

 

 

 

Asinado dixitalmente por: 

 

Xose Luis Rivas Cruz na data 10/11/2017 14:21:12 

 

Ana Pontón Mondelo na data 10/11/2017 14:21:17 
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    Á MESA DO PARLAMENTO 

 

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

Quinteiro Araújo e do seu deputado Davide Rodríguez Estévez, ao abeiro do 

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

MOCIÓN para substanciar a Interpelación, doc. núm. 19039, sobre a política do 

Goberno galego en materia de prevención e loita contra os incendios forestais, 

tratada na sesión plenaria do día 7 de novembro de 2017. (10/INT-000621). 

MOCIÓN 

O Parlamento galego insta a Xunta de Galicia a: 

1.- Abordar de xeito urxente a ordenación territorial. Para este fin, prestarase 

especial atención a dous eixos:  

a) Á ordenación do sector forestal, implementando unha nova política de 

xestión do monte, apostando por un monte multifuncional e baseándose en 

criterios de sustentabilidade ambiental e á diversificación de especies e 

produtos. 

b) A ordenación dos usos da terra e da orientación de cultivos, para o que se 

levará a cabo un novo plan estratéxico contra a reforestación ilegal de 

terras e a recuperación da superficie agraria útil. 

O Banco de Terras será unha das ferramentas a empregar para este fin, 

dotándoos dos medios materiais e persoais axeitados. 

2.- Converter a prevención  no eixo central na loita contra os incendios forestais.  

Polo cal se redefiniran as funcións que cumpren actualmente os traballadores do 

SPDCIF, facendo especial fincapé nas funcións de prevención e traballos 

forestais.  
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3. Rematar progresivamente coa atomización do dispositivo e prevención e 

extinción de incendios forestais e por en marcha un único servizo  público de 

loita contra os incendios, procedendo paulatinamente á contratación a través só 

do SPDCIF.  

Paralelamente traballarase para rematar coa precariedade laboral que sofre unha 

parte de traballadores do SPDCIF, pondo en marcha Ofertas Públicas de 

Emprego e mellorando a formación continuada, prestando especial atención ás 

necesidades formativas relacionadas coas multiemerxencias e ás novas tipoloxías 

de incendios forestais. 

4.  Incrementar a vixilancia e disuasión, reabrindo casetas de vixilancia e 

introducindo brigadas de vixilancia móbil no servizo. 

5.Retomar as brigadas de investigación de incendios forestais levadas por axentes 

forestais.  

6. O PLADIGA será o resultado de mesas de traballo e negociación coa 

sociedade civil e será aprobado cando mínimo 6 meses antes da tempada de alto 

risco.  

7. Establecer unha mesa específica de análise para estudar a nova tipoloxía de 

lumes moito máis perigosos e complexos, como son os lumes de cuarta e quinta  

xeración, e lumes de tipo convectivo. Ademais crearanse os protocolos precisos 

para a actuación deste tipo de lumes.  

8. Informar e divulgar os plans de emerxencia. Ademais periodicamente 

comprobarase os recursos de equipos e medios dispoñibles, formación e 

realización de exercicios e simulacros nas poboacións limítrofes coas masas 

forestais. 

9. Activar un Plan integral de emprego público para o rural, reforzando as 

Oficinas Agrarias Comarcais, os centros de investigación agraria e os centros de 
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formación e extensión agroforestal, para que poidan prestar apoio tanto as 

explotacións agrarias como aos montes en man común e aos proxectos de 

incorporación de mozos e mozas á actividade agraria. 

10. Adaptar as políticas do monte á estratexia galega contra o cambio climático. 

11. Recuperar con carácter preferente as Unidades de Xestión Forestal 

(UXFOR)  como forma de xestión democrática e participada da propiedade 

privada forestal. 

12. Por en marcha un plan de recuperación do monte e das especies afectadas.  

13. Actuar contra o despoboamento do rural, pondo en marcha unha estratexia 

integrada para actuar contra o desemprego e a precariedade e garantir o acceso 

aos servizos públicos. 

14. Prestar a atención necesaria aos animais danados, colaborando activamente 

cos concellos para tal fin. 

15. Cesar a Conselleira de Medio Rural, Ángeles Vázquez Mejuto e o Director 

Xeral de Ordenación Forestal, Tomás Fernández Couto, polas súas deficientes 

actuacións en materia de prevención e extinción de incendios forestais.  

Santiago de Compostela, 10 de novembro de 2017. 

 

Asdo.: Paula Quinteiro Araújo  Asdo.: Luís Villares Naveira 

 Davide Rodríguez Estévez  Voceiro do G.P. de En Marea 

 Deputada e deputado do G.P. de En Marea. 
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Asinado dixitalmente por: 

 

Paula Quinteiro Araújo na data 10/11/2017 14:47:31 

 

David Rodríguez Estévez na data 10/11/2017 14:47:38 

 

Luis Villares Naveira na data 10/11/2017 14:47:47 
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Á Mesa do Parlamento 

 

O Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, por iniciativa do 

seu deputado José Antonio Quiroga Díaz, a través do seu portavoz e 

ao abeiro do disposto no artigo 151.2 do Regulamento da Cámara, 

presenta a seguinte moción para substanciar a Interpelación debatida na 

Sesión plenaria celebrada o día 7 de novembro de 2017, sobre a política 

do Goberno galego en relación coa prevención dos incendios forestais 

(10/INT-000610, documento número 18688) 

 

Moción 

 

O Parlamento galego insta a Xunta de Galicia a: 

 

1. Aprobar con urxencia o novo Plan forestal de Galicia e envíalo 

para a súa tramitación no Parlamento de Galicia de acordo co 

artigo 142 do seu Regulamento. 

2. Incorporar no Plan forestal os criterios de explotación racional do 

monte, sustentabilidade e multifuncionalidade. A ordenación 

forestal debería fomentar un resultado equilibrado na 

composición das masas.  

3. Instrumentar os cambios nas políticas de agrupación de fincas 

forestais para a súa xestión conxunta, superando o fracaso das 

Sofor e recuperando os criterios das Uxfor. 

4. Garantir a efectividade dos procedementos sancionadores dos 

incumprimentos en materia de prevención de incendios nas 

fincas privadas, así como de forestación irregular de terras 

agrarias.   

5. Dotar ao Banco de Terras do sustento orzamentario e de persoal 

necesario para que poida cumprir as funcións encomendadas, e 

singularmente a xestión dos montes veciñais en man común en 

estado de grave abandono así como doutras superficies forestais 

privadas abandonadas. 

6. Converter aos núcleos rurais en zonas refuxio contra os lumes 

forestais, para o que se instrumentará unha política de prevención 

ampliando as faixas de xestión da biomasa a 100 metros no seu 

perímetro, cunha faixa de 50 metros nos que estarán prohibidas 
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as especies sinaladas na disposición adicional terceira da lei 

3/2007. 

7. Axilizar a aprobación do Pladiga e modificar o sistema de 

financiamento do persoal contratado para asegurar que os 

traballos de prevención poden ser efectuados antes do 30 de xuño 

de cada ano. 

8. En canto ás axudas para limpeza destinados aos titulares de 

montes privados: 

 Axilizar o conxunto do procedemento administrativo para 

que as persoas beneficiarias das axudas poidan estar en 

condicións de iniciar os traballos de limpeza, poda, 

desbroces, ..., antes do 15 de maio do ano correspondente á 

convocatoria, e rematados os traballos antes do 30 de 

xuño. 

 Mellorar o sistema de pagos para os traballos realizados. 

9. Reorganizar o dispositivo de prevención/extinción de incendios 

forestais para garantir a súa efectividade, concentrando 

progresivamente a responsabilidade no Servizo de prevención e 

defensa contra os incendios forestais. Reducir de xeito paulatino 

pero firme a contratación precaria. 

10.Por en marcha dependendo da Axencia Galega de Seguridade un 

programa de formación continua en materia de extinción de 

lumes forestais. 

11.Por en marcha unha campaña de concienciación sobre a 

importancia do cumprimento das normas de prevención e control 

de queimas; así como de difusión dos plans de emerxencia para 

as persoas que habitan en zonas de risco. 

 

 

Pazo do Parlamento, 10 de novembro de 2017 

 

Asdo.: José Antonio Quiroga Díaz 

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: 

 
José Antonio Quiroga Díaz na data 10/11/2017 18:04:52 

 
Xoaquín María Fernández Leiceaga na data 10/11/2017 18:04:59 
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Á MESA DO PARLAMENTO 

 

O Grupo Parlamentario de En Marea, a iniciativa dos seus deputados Paula 

Quinteiro Araújo, e Davide Rodríguez Estévez,  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: 

 

O día 20 de outubro de 2017 publicouse no DOGA a ampliación das zonas 

afectadas pola praga da pataca, “tecia solanivora povolony” ou couza 

guatemalteca da pataca. 

 

No mes de febreiro do ano 2016 publicábanse os concellos afectados, 31 

inicialmente e que vemos como van medrando con esta nova resolución polo que 

as medidas adoptadas se tornan insuficientes para controlar e erradicar a couza 

guatemalteca da que se declaraba a súa presenza oficialmente mediante a 

resolución no DOGA o 3 de novembro de 2015. 

 

As medidas fitosanitarias e de control impostas desde aquela, así como a 

prohibición de plantar pataca en ditos concellos, a obriga de arrancala e as 

escasas axudas fan temer o peor, e que avance cara a expansión de toda Galicia 

afectando a un sector económico vinculado á pataca moi importante na nosa 

comunidade e tamén que afecta á propia persoa consumidora final, posto que 

unha grande parte da poboación planta pataca para consumo propio. 

 

Por todo o exposto o Grupo Parlamentario de En Marea presenta a seguinte 
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Proposición non de lei para o seu debate en Pleno. 

 

O Parlamento de Galicia insta a Xunta de Galicia a: 

 

1.- Informar sobre o avance da couza guatemalteca e as medidas que se van 

tomar a fin  de erradicala. 

 

2.- Informar sobre as medidas establecidas ata o de agora e os seus efectos, 

recollidos na resolución do 8 de marzo de 2017 que recolle as zonas infestadas e 

as zonas tampón, e implementa as medidas para a erradicación e control do 

organismo de corentena. 

 

3.-Informar sobre  as axudas concedidas a particulares e produtores. 

 

Santiago de Compostela, 3 de novembro de 2017. 

 

 

 

 

Asdo.: Davide Rodríguez Estévez 

Paula Quinteiro Araújo 

Deputados do G.P. de En Marea 

Luís Villares Naveira 

Voceiro do G.P. de En Marea. 

 

 

 

Asinado dixitalmente por: 

 

David Rodríguez Estévez na data 03/11/2017 10:41:40 
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Paula Quinteiro Araújo na data 03/11/2017 10:41:50 

 

Luis Villares Naveira na data 03/11/2017 10:41:57 
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Á MESA DO PARLAMENTO 

 

O Grupo Parlamentario de En Marea, a iniciativa dos seus deputados Luís 

Villares Naveira, Antón Sánchez García, Carmen Santos Queiruga, 

Magdalena Barahona Martín, Marcos Cal Ogando, Francisco Casal Vidal, 

Luca Chao Pérez, Paula Vázquez Verao, Ánxeles Cuña Bóveda, Juan José 

Merlo Lorenzo, Paula Quinteiro Araujo, Davide Rodríguez Estévez, Eva 

Solla Fernández e Manuel Lago Peñas, 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 Axencia Española de Medicamentos e Produtos Sanitarios informou do cese da 

comercialización e do uso do anticonceptivo permanente ESSURE de Bayer 

Pharma, por non dispoñer dun certificado de marcado CE, que foi suspendido por 

un período de tres meses, desde o 3 de agosto de 2017 ata o 2 de novembro de 

2017 con motivo da súa renovación. 

Essure é un dispositivo que se coloca nas trompas de Falopio, é un microinxerto  

de oclusión das mesmas, unhas espirais flexibles de 4 centímetros de longo e 0,8 

milímetros de grosor que actúan de xeito mecánico provocando unha reacción de 

corpo estraño que produce a oclusión da trompa; é unha alternativa non cirúrxica 

e máis barata que a ligadura de trompa. O que fai é que ao implantarse nas 

trompas o propio corpo desenvolve arredor dese corpo estraño un tecido que 
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impide o paso dos espermatozoides e por tanto a fecundación. É un método 

irreversible e definitivo para aquelas mulleres que non desexan ter descendencia. 

Cando se dispuxo a súa implantación en España xa se sabía noutros países 

(Canadá, EEUU e Brasil onde está prohibido, e noutros como Francia) sobre os 

efectos adversos nas mulleres que o implantaran como método definitivo como 

morte fetal ou abortos, desprazamentos dos dispositivos no propio corpo, alerxias 

pola composición do material (unha mestura de titanio, níquel e aceiro 

inoxidable), sangrados e dores. 

A Audiencia Nacional admitiu unha denuncia dunha paciente contra o Ministerio 

de Sanidade por erro na vixilancia e control do produto ESSURE, na avaliación 

das notificacións de incidentes recibidas, e na elaboración de alertas informativas 

e sanitarias.  

 

Por todo o exposto o Grupo Parlamentario de EN MAREA presenta a seguinte 

Proposición non de lei para o seu debate en Pleno: 

 

“ O Parlamento de Galicia insta a Xunta a dirixirse ao Goberno de España para: 

1.- Solicitar un informe estatístico sobre os datos de mulleres, nomeadamente as 

galegas, que levan este dispositivo intrauterino ESSURE e os datos estatísticos 

sobre as mesmas que tiveron problemas despois da súa colocación. 

2.-Retirar do mercado o produto ESSURE, despois do mes de novembro, se 

resulta probado que é un produto que non cumpre os requisitos de seguranza 

necesarios a nivel europeo, para seren implantados nos corpos das mulleres. 
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3.-Desautorizar a implantación do dispositivo ESSURE tanto no sistema sanitario 

público como no privado, ate que non se dispoña de estudos fiables sobre os seus 

efectos e consecuencias.  

4.-Facilitar e retirar aqueles dispositivos as mulleres que padezan problemas 

relacionados coa implantación do mesmo, e que así o soliciten. 

5.-Facilitar, por parte do SERGAS, os datos estatísticos do número de mulleres 

afectadas polo dispositivo ESSURE e as que requiriron a extirpación ou outros 

métodos de retirada, por sufrir efectos secundarios. 

 

Santiago de Compostela, 3 de novembro de 2017. 

 

 

 

Asinado dixitalmente por: 

 

Paula Vázquez Verao na data 03/11/2017 10:58:03 

 

Eva Solla Fernández na data 03/11/2017 10:58:12 

 

María de los Ángeles Cuña Bóveda na data 03/11/2017 10:58:25 

 

Juan José Merlo Lorenzo na data 03/11/2017 10:58:35 

 

Carmen Santos Queiruga na data 03/11/2017 10:58:38 

 

Antón Sánchez García na data 03/11/2017 10:58:42 

 

Luca Chao Pérez na data 03/11/2017 10:58:45 

 

Paula Quinteiro Araújo na data 03/11/2017 10:58:49 

 

Luis Villares Naveira na data 03/11/2017 10:58:54 

 

Magdalena Barahona Martín na data 03/11/2017 10:58:57 
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José Manuel Lago Peñas na data 03/11/2017 10:59:02 

 

Francisco Casal Vidal na data 03/11/2017 10:59:08 

 

David Rodríguez Estévez na data 03/11/2017 10:59:11 

 

Marcos Cal Ogando na data 03/11/2017 10:59:14 
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Á Mesa do Parlamento 

 

 

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

deputados, José Manuel Pérez Seco e Abel Fermín Losada Álvarez, a través do 

portavoz e ao abeiro do disposto no artigo 160 do Regulamento da Cámara, 

presenta ante esa mesa a seguinte proposición non de lei para o seu debate en 

Pleno. 

 

 

O problema dos lumes en Galicia non é un problema novo. De maneira 

continuada véñense producindo feitos e situacións que alimentan e favorecen a 

aparición de lumes no monte e en todo tipo de terreos. O descoido e desleixo das 

labores de coidado do monte e terras agropecuarias supón un elemento de gran 

perigo, é un factor tremendamente facilitador da aparición e, sobre todo, da 

propagación dos lumes. É imprescindible levar a cabo unha política de 

prevención eficiente, con investimentos decididos e realmente comprometidos, 

que aposte polo coidado e o mantemento concienciado en colaboración coas 

comunidades de montes, concellos, deputacións, agrupacións ecoloxistas, 

distintas organizacións e todos os niveis da Administración e dos distintos 

colectivos. 

 

 

A extensión e proliferación dos lumes que afectaron a boa parte da xeografía 

galega, nomeadamente nas provincias de Pontevedra, Ourense e Lugo, tiveron un 

impacto desastroso a todos os niveis, destacando, en primeiro lugar, o nivel 

familiar e comunitario (ca perda de vidas humanas na catástrofe); o nivel medio 

ambiental (afectando a espazos naturais, bosques, fauna, etc) e o socioeconómico 

(con especial impacto no rural, afectando a moitos postos de traballo, vivendas, 

infraestruturas, etc). 

 

 

Ademais, a vaga de lumes afectou a zonas moi relevantes do sector turístico, 

facendo que a perda paisaxística se sume á perda económica das zonas afectadas, 

en especial aos responsables de casas rurais e albergues. As rutas de sendeirismo, 

as andainas polos espazos naturais protexidos e o impacto medio ambiental son 

aspectos que van tardar en recuperarse totalmente, pese ao esforzo dos veciños e 

veciñas. 

 

 

A gran cantidade de lumes, que se deron nesa fin de semana negra para Galicia, 

sumada ás condicións meteorolóxicas adversas, supuxeron unha nova desgraza 

para o país, para a súa riqueza medioambiental, social, económica e, incluso, para 

62494



Partido dos 
Socialistas 
de Galicia 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

Grupo Parlamentario 

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

a nosa propia idiosincrasia, atacando a nosa propia percepción sobre o coidado 

do medio ambiente e da nosa terra. Esta calamidade foi capaz de sacar o mellor 

dos galegos e galegas tratando de atallar os diversos focos que se ían propagando 

e prendendo ao longo e ancho do noso territorio. 

 

 

Por iso o Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia presenta a seguinte 

proposición non de lei: 

 

 

O Parlamento de Galicia insta o Goberno galego a, que en colaboración 

coas organizacións profesionais do sector, facer unha diagnose das 

consecuencias e o impacto no turismo galego da vaga de lumes do ano 

2017, e sacar propostas coas que paliar os posibles efectos negativos no 

sector. 
 

 

Pazo do Parlamento, 3 de novembro de 2017 

 

 
 

 

 

 

 

Asinado dixitalmente por: 
 

Jóse Manuel Pérez Seco na data 03/11/2017 11:40:52 
 

Abel Fermín Losada Álvarez na data 03/11/2017 11:41:06 
 

Xoaquín María Fernández Leiceaga na data 03/11/2017 11:41:51 
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Á Mesa do Parlamento 

 

 

O Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia por iniciativa das súas 

deputadas e do seu deputado, Matilde Begoña Rodríguez Rumbo, Noela Blanco 

Rodríguez e Julio Torrado Quintela, a través do portavoz e ao abeiro do disposto 

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

proposición non de lei para o seu debate en Pleno. 

 

  

Melide é un concello que ten 7.482 habitantes (IGE 2016) e que conta cun centro 

de saúde moi deteriorado, o que impide a atención sanitaria en condicións 

axeitadas tanto para a cidadanía como para o persoal sanitario que desenvolve o 

seu traballo neste centro de saúde. 

 

 

A construción dun novo centro de saúde para Melide é unha necesidade urxente, 

que xa estaba previsto no Plan Director de Infraestruturas Sanitarias para Galicia 

2008-2013, deseñado polo Goberno de Emilio Pérez Touriño; compromiso que 

foi paralizado coa chegada do Sr. Feijóo á Xunta de Galicia.  

 

 

Dende o ano 2012, o Goberno da Xunta de Galicia vén asignando nos créditos 

iniciais dos orzamentos diferentes contías, que eran claramente insuficientes para 

facer fronte á construción do centro de saúde, pero que a maiores  nunca se 

executaron: 

 

2012  .............  500.000 € 

2013  .............  771.000 € 

2014  .............  19.063 € 

2015  .............   0 € 

2016  .............   300.000 € 

2017  .............   400.000 € 

 

O Grupo Parlamentario Socialista ten presentado iniciativas para interesarse polo 

desenvolvemento desta actuación e urxir unha inmediata solución a esta situación 

de precariedade, tendo como resposta a iniciativa POP 18684 (rexistro 25298 de 

24 de xullo de 2014) na que se afirma: “A Xunta de Galicia mantén o 

compromiso de dotar aos veciños de Melide dun novo centro de saúde no prazo 

máis breve posible” 
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Non obstante, comprobamos como no proxecto de orzamentos da Xunta de 

Galicia para o exercicio 2018  aparecen de novo  0 € para esta obra, por iso o 

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, presenta a seguinte proposición 

non de lei: 

 

O Parlamento de Galicia insta o Goberno galego a comprometer un calendario 

concreto de actuacións a desenvolver para a construción do novo centro de saúde 

de Melide, e a asignar unha partida orzamentaria suficiente para a súa 

construción e posta en funcionamento. 

  

Pazo do Parlamento, 3 de novembro de 2017 
 

 

 

 

Asinado dixitalmente por: 
 

Matilde Begoña Rodríguez Rumbo na data 03/11/2017 13:27:27 
 

Noela Blanco Rodríguez na data 03/11/2017 13:27:35 
 

Julio Torrado Quintela na data 03/11/2017 13:27:52 
 

Xoaquín María Fernández Leiceaga na data 03/11/2017 13:28:00 
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REXISTRO XERAL ENTRADA 
- 	• 

3 NOV. 20 ( 

Á MESA DO PARLAMENTO 

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

Peñas, ao abeiro do Artigo 160 do Regulamento da Cámara formula a seguinte 

Proposición non de Lei para o seu debate en Pleno Relativa ao despedimento 

de traballadores do Banco Popular Pastor en Galicia 

Exposición de Motivos. 

Hoxe coñecemos a nova de que o axuste e integración dos servizos cetrais do 

Banco Santander e o Banco Popular Pastor suporá a perda de preto de 400 

postas de traballo en Galicia, por unha parte a supresión dos servizos centrais 

do Banco Popular Pastor na Coruña, supón a eliminación de 200 postas de 

traballo en Bergondo e a Coruña, ademais dos outros 200 postos de traballo en 

risco pertencentes a Universal Support que presta servizos de apoio ao Banco 

Popular Pastor, e que rematan a prórroga do contrato en Novembro. 

Esta decisión do Banco Santander, supón unha terrible noticia para o emprego 

en Galicia e anticipa o que pode pasar coa rede comercial do Banco Popular 

Pastor no país, a pesar dos supostos compromisos de mantemento da marca, 

estamos ante a liquidación definitiva do traballo que o Banco Popular Pastor 

mantiña en Galicia. A rede comercial será a seguinte que sufra os axustes de 

emprego, que o Santander irá realizando de forma que non Ile afecte a marca e 

perda de clientes, pero que semella hoxe ten decidido e a espera de confirmar o 

momento. 
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O Goberno da Xunta anunciou no seu día a intención clei-negeelar-Núrri. -co4-1-111nZjo 

Santander o mantemento da marca e do emprego, hoxe unha vez mais este 

goberno deixa orfos aos traballadores incapaz de realizar ningún tipo de acción 

que permita a permanencia dos empregos en Galicia. Esiximos a Xunta que 

actúa, non se comporte como un mero espectador da liquidación do banco e o 

seu emprego como fixo outra veces, e lidere a negociación co Santander para 

manter o nivel de emprego na nosa comunidade. 

En base ao anterior En Marea presenta a seguinte Proposición non de Lei para 

o seu debate en Pleno: 

O Parlamento Galego insta a Xunta de Galicia a: 

Realizar as medidas oportunas para manter os postos de Traballo do Banco 

Popular-Pastor en Galicia 

GRUPO PARLAMENTAR 

M en marea 

Santiago 3 de Novembro de 2017. 
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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, Montserrat Prado Cores, Ana 

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

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

Proposición non de lei para o seu debate en Pleno. 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Durante as últimas semanas, este Grupo Parlamentar tivo coñecemento de 

preocupantes novas arredor do futuro do desenvolvemento produtivo do silicio solar no 

noso país. Diversas novas recollidas polos medios de comunicación alertan das 

intencións do conglomerado empresarial Ferrotlántica-Ferroglobe no que se enmarca 

FerroSolar de desprazar postos de traballo e proxectos de investigación cara 

Puertollano.  

Cómpre lembrar que Silicio FerroSolar é un activo empresarial que foi creado 

no 2008 co obxectivo de desenvolver tecnoloxías de purificación de silicio e integrar 

tecnoloxías para obter Silicio de grado solar que serve para desenvolver pezas 

empregadas na xeración de enerxía fotovoltaica. Combinando a pureza e alta calidade 

do material obtido no noso país, na mina de Serrabal, co desenvolvemento tecnolóxico 

chegan a producir un pó de silicio de altísima calidade, cunha pureza próxima ao cen 

por cen, o que sitúa Galiza e á empresa na vangarda, obtendo a mellor calidade do 

produto, que pode usarse de forma completa.  
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Neste camiño, alén da riqueza do material, que debera ter un retorno na fixación 

de traballo por parte da parte explotadora, xa que se trata dunha extracción dos nosos 

recursos naturais, ten un importante papel o desenvolvemento investigador. Así mesmo, 

a esa tarefa teñen contribuído investimentos ao longo do tempo por parte das 

administracións públicas, o que incide na necesidade dunha correspondencia entre a 

actividade extractora e a actividade que desenvolva a parte da produción que ten que ver 

co valor engadido. Máis aínda, hai outros motivos de peso que levan a considerar que a 

mellor estratexia é desenvolver o ciclo na nosa comunidade, tamén motivos de tipo 

económico e lóxica empresarial. Por exemplo, é obvio que o desprazamento do material 

até outras localizacións diferentes á Galiza engade un custo en materia de transporte, en 

materia de emisión e polo tanto en materia económica. Doutra banda, o longo historial 

de incumprimentos canto a investimentos e fixación de postos de traballo do grupo 

empresarial debe facer saltar todas as alertas e procurar unha unidade social e 

institucional a favor do mantemento do emprego no noso país e do desenvolvemento da 

actividade industrial vinculada ao coñecemento.  

Desde o Bloque Nacionalista Galego apostamos porque a produción industrial 

debe ter un retorno para Galiza en termos sociais e económicos, nomeadamente cando 

para o seu desenvolvemento é preciso desenvolver actividades extractivas con custos 

ambientais e tamén sociais. Entendemos, polo tanto, que camiñar cara un 

desenvolvemento desta actividade na que a extracción do mineral natural, que ademais 

ten unhas condicións excelentes, se desenvolve en Galiza pero non así as actividades de 

produción, investigación e desenvolvemento, é tremendamente negativo e propio dun 

modelo colonial que non compartimos.  
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Por todos estes motivos, o Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego 

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

“O Parlamento de Galiza acorda instar á Xunta de Galiza a solicitar do grupo 

Ferrotlántica-Ferroglobe que todos os investimentos e postos de traballo derivados da 

fabricación en todas as súas fases de silicio solar teñan lugar en Galiza, atendendo ás 

concesións que actualmente ten outorgado este grupo empresarial sobre nosos recursos 

minerais así como a levar a cabo as actuacións necesarias para favorecer o peche do 

ciclo produtivo no noso país.” 

 

Santiago de Compostela, 6 de novembro de 2017 

 

Asdo.: Noa Presas Bergantiños 

Montserrat Prado Cores 

Olalla Rodil Fernández 

Xosé Luis Rivas Cruz 

Luis Bará Torres 

Deputadas e deputados do G.P. do BNG 

Ana Pontón Mondelo  

Portavoz do G.P. do BNG 

 

 

 

Asinado dixitalmente por: 
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Noa Presas Bergantiños na data 06/11/2017 11:14:18 

 

María Montserrat Prado Cores na data 06/11/2017 11:14:23 

 

Olalla Rodil Fernández na data 06/11/2017 11:14:27 

 

Xose Luis Rivas Cruz na data 06/11/2017 11:14:30 

 

Xosé Luis Bará Torres na data 06/11/2017 11:14:34 

 

Ana Pontón Mondelo na data 06/11/2017 11:14:37 
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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, Montserrat Prado Cores, Ana 

Pontón Mondelo, Xosé Luis Rivas Cruz, Luis Bará Torres e Noa Presas 

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

Proposición non de lei para o seu debate en Pleno, sobre as axudas de apoio á etapa 

predoutoral en Galiza. 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Con data do 9 de xuño o Diario Oficial de Galiza (DOG) publicou a Orde do 29 

de maio de 2017, conxunta da Consellaría de Cultura, Educación e O.U e da Consellaría 

de Economía, Emprego e Industria, pola que se estabelecen as bases para a concesión, 

en réxime de concorrencia competitiva, das axudas de apoio á etapa predoutoral nas 

universidades do SUG, nos organismos públicos de investigación de Galiza e noutras 

entidades do Sistema galego de I+D+i.  

En xuntanza co grupo parlamentar do Bloque Nacionalista Galego, a Asemblea 

de Investigadoras de Compostela, expuxo os problemas que están a atinxir as persoas 

investigadoras en etapa predoutoral e que se veñen sucedendo desde hai anos. Entre 

eles,  

1. As sucesivas demoras na convocatoria das devanditas axudas que 

acumularon case 11 meses no ano 2017 en relación coa de 2012.  
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2. A data de resolución da convocatoria, 8 días despois da data 

límite para a sinatura dos contratos.  

3. O tempo de agarda que deriva deste atraso e que abocou as 

persoas solicitantes matriculadas en programas de doutoramento do SUG no 

curso 2016/2017 a agardar todo un curso académico sen garantías de ter 

financiamento.  

4. Críticas aos criterios de avaliación que supoñen a discriminación 

do estudantado de doutoramento que non investigan asuntos indicados polo FSE 

ou que non pertencen a un grupo de investigación dos centros promovidos.  

5. A imposición de restricións na escolla do destino no que 

desenvolver a obrigada estadía exterior e o tempo no que esta debe decorrer. 

6. A fixación dun límite temporal para poder concorrer a estas 

axudas impedindo que poidan facelo aquelas persoas licenciadas ou graduadas 

antes do 1 de xaneiro de 2013 (agás excepcións). Como xa ten denunciado o 

BNG diante dun criterio semellante introducido nas axudas postdoutorais, este 

criterio limitador supón de facto unha discriminación por razón de idade e en 

ningún caso responde a razóns académicas.  

Todas estas cuestións supoñen un atranco no acceso a estas axudas que 

constitúen un elemento fundamental para as persoas que deciden iniciar unha carreira 

investigadora. Aliás, mesmo impediron nas convocatorias de 2013 e 2014 que se 

asinasen todos os contratos ao non facer a administración uso das listaxes de agarda 

despois das renuncias que cada ano se producen, en boa medida, como resultado da 

resolución das FPU. Tanto é así que a falta de coordinación entre ambas as dúas 

convocatorias, denuncian desde a Asemblea de Investigadoras de Compostela, e o 
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limitado prazo para a adxudicación das prazas que foran obxecto de renuncia, 

provocaron que máis de 40 contratos ficasen sen asinar. 

 

Por todo o exposto, o Grupo Parlamentar do BNG presenta a seguinte 

proposición non de lei para o seu debate en Pleno:  

“O Parlamento insta a Xunta de Galiza a:  

1. Publicar de maneira estábel no primeiro trimestre do ano a Orde 

pola que se fixan as bases para a concesión, en réxime de concorrencia 

competitiva, das axudas de apoio á etapa predoutoral nas universidades do SUG, 

nos organismos públicos de investigación de Galiza e noutras entidades do 

Sistema galego de I+D+i; de xeito que a resolución se produza a máis tardar no 

mes de xullo co obxectivo de que as persoas beneficiarias poidan saber que o 

son ao comezo do curso académico (setembro) impedindo, ademais, que poidan 

ficar contratos sen asinar en ningunha convocatoria.  

2. Suprimir nas vindeiras convocatorias a limitación na data de 

obtención do título de Licenciatura e Grao.  

3. Suprimir a obriga de contar con matrícula previa no programa de 

doutoramento do SUG.  

4. Flexibilizar as restricións na realización da obrigada estadía no 

exterior (quer no momento da escolla do destino, quer no prazo temporal fixado 

para o seu cumprimento) posibilitando, cando menos, que esta poida ser 

modificada despois da resolución da convocatoria en función das necesidades 

e/ou dispoñibilidade do lugar de destino e da persoa beneficiaria da axuda.  
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5. Posibilitar a ponderación da nota media do expediente ás persoas 

candidatas que posúan un título de licenciatura permitindo introducir tamén o 

promedio dos estudos de mestrados e/ou aqueloutras titulacións precisas para a 

admisión en estudos de terceiro ciclo.” 

 

Santiago de Compostela, 6 de novembro de 2017 

 

Asdo.: Olalla Rodil Fernández 

Noa Presas Bergantiños 

Montserrat Prado Cores 

Xosé Luis Rivas Cruz 

Luis Bará Torres 

Deputadas e deputados do G.P. do BNG 

Ana Pontón Mondelo  

Portavoz do G.P. do BNG 

 

 

 

Asinado dixitalmente por: 

 

Olalla Rodil Fernández na data 06/11/2017 13:48:15 

 

María Montserrat Prado Cores na data 06/11/2017 13:48:21 

 

Xose Luis Rivas Cruz na data 06/11/2017 13:48:24 
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Noa Presas Bergantiños na data 06/11/2017 13:48:25 

 

Xosé Luis Bará Torres na data 06/11/2017 13:48:27 

 

Ana Pontón Mondelo na data 06/11/2017 13:48:34 
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Á Mesa do Parlamento 

 

 

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

deputadas e do seu deputado, Matilde Begoña Rodríguez Rumbo, Patricia Vilán 

Lorenzo e Juan Manuel Díaz Villoslada, 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. 

 

 

No Diario Oficial de Galicia do 14 de marzo de 2017, a Consellería de 

Economía, Emprego e Industria publicou a Orde do 2 de marzo de 2017 pola que 

se establecen as bases reguladoras para a concesión, en réxime de concorrencia 

competitiva, de subvencións aos concellos galegos para a creación de espazos 

activos de emprendemento comercial no medio rural e se procede á súa 

convocatoria para o ano 2017 (código de procedemento IN201I). 

 

 

Na propia exposición de motivos, establécese que “O Plan estratéxico de impulso 

ao comercio de Galicia 2015-2020 ten entre os seus obxectivos o apoio á 

creación de empresas comerciais, impulsando as novas ideas, a competitividade e 

o emprendemento, e sinala que Galicia presenta unha riqueza rural que merece 

ser preservada tamén desde o punto de vista comercial, garantindo unha dotación 

comercial suficiente, para o que é necesario potenciar a creación de empresas 

situadas no ámbito rural polas sinerxías xeradas, a procura do equilibrio da oferta 

comercial do territorio, a garantía do abastecemento da poboación rural e a 

mellora da comercialización dos produtos autóctonos” 

 

No Anexo I recolle as bases reguladoras para a concesión das subvencións, que 

no artigo 3 establece que poderán ser beneficiarios das subvencións, sen prexuízo 

de reunir os demais requisitos establecidos nestas bases, os concellos da 

Comunidade Autónoma de Galicia de ata 20.000 habitantes.  

 

 

No artigo 8 establece os criterios de valoración das solicitudes presentadas. 

 

 

No Diario Oficial de Galicia do 4 de setembro de 2017 a Consellería de 

Economía, Emprego e Industria publicou a Resolución do 23 de agosto de 2017, 

da Dirección Xeral de Comercio e Consumo, pola que se publican as 

subvencións concedidas ao abeiro da dita Orde, resultando beneficiados 11 

concellos. 
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Por iso o Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, presenta a seguinte 

proposición non de lei: 

 

 

O Parlamento de Galicia insta o Goberno galego a: 

 

 

1ª) Incrementar a contía destinada para esta subvención en 2.000.000 €.  

 

 

2ª) Publicar, en anos sucesivos, a convocatoria desta subvención no mes de 

xaneiro. 

 

 

3ª) Resolver a concesión de subvención no mes de maio, co fin de que as 

entidades beneficiarias poidan programar axeitadamente a realización das obras.  

 

 

Pazo do Parlamento, 6 de novembro de 2017 

 
 

 

 

 

Asinado dixitalmente por: 
 

Matilde Begoña Rodríguez Rumbo na data 06/11/2017 18:09:23 
 

Patricia Vilán Lorenzo na data 06/11/2017 18:09:34 
 

Juan Manuel Díaz Villoslada na data 06/11/2017 18:09:42 
 

Xoaquín María Fernández Leiceaga na data 06/11/2017 18:09:55 
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Á Mesa do Parlamento 

 

 

 

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

deputadas e do seu deputado, María Dolores Toja Suárez, María Concepción 

Burgo López e Luís Manuel Álvarez Martínez, 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. 

 

 

Don Enrique Labarta Pose (Baio, 1863-Barcelona, 1925), escritor e xornalista 

galego, referente da literatura galega de finais do século XIX e primeiro cuarto 

do século XX. Cabe destacar na súa traxectoria a súa participación nos faladoiros 

da Academia da Mocidade Católica, onde ten ocasión de coñecer a escritores 

como Valle-Inclán, Augusto González Bicada, Juan Barcia Caballero, Vázquez 

de Mella, Cabeza de León ou Alfredo Brañas.  

 

 

Labarta Pose é un poeta encadrado na liña costumbrista de finais do século XIX, 

aínda que incorporou elementos modernistas. Algunhas das súas obras: Galicia 

Humorística (1888), O País Galego (1888), A Pequena Patria (1890), Extracto de 

Literatura (1893) e Pasatempos (1893-1894); dirixiu Galicia Moderna (1897) e 

colaborou en Galicia Recreativa e A miña Terra co pseudónimo de Antón de 

Rabodegalo. Un dos volumes da Biblioteca Galega comprende a obra do Tío 

Miseria e outros contos, de Labarta Pose. 

 

 

A súa memoria segue aínda viva na súa vila natal. Así, o colexio da localidade 

leva o seu nome, mentres que as asociacións locais de carácter cultural máis 

relevantes (Adro e Badius) homenaxean ano tras ano ao escritor coa finalidade de 

propoñer a súa homenaxe coa dedicación do Día dás Letras Galegas, ata o punto 

de constituírse unha comisión para canalizar esta petición, encabezada por un 

científico e catedrático da Universidade de Santiago de Compostela, o profesor 

Jorge Mira, coñecido divulgador e director do programa Conciencia da USC. 

 

 

Quizá un dos fitos máis relevante no afán por destacar a figura e a obra do 

escritor, viviuse hai máis de 20 anos coa publicación da obra Contos (Galaxia, 

editada por Xosé Manuel Varela Varela e Xosé María Lema), un libro que 

recolle oito dos relatos que Labarta Pose publicara en 1897 e 1908 en revistas 

diversas. 
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Enrique Labarta Pose foi pioneiro introducindo a literatura na Costa da Morte, e 

con ela o xénero humorista, como un sinal de identidade dos seus relatos, 

ambientados en moitos lugares do interior desta comarca da provincia da Coruña  

 

 

Por iso o Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia presenta a seguinte 

proposición non de lei: 

 

 

O Parlamento de Galicia insta o Goberno galego a implicarse institucional e 

orzamentariamente na difusión e conmemoración da figura e da obra do 

intelectual, escritor e poeta baiés, Enrique Labarta Pose a través de convenios de 

colaboración co Concello de Zas (no que se sitúa a localidade na que naceu), e 

coas entidades culturais Adro e Badius, que veñen todos eles emprendendo 

actualmente actividades de homenaxe e conmemoración da vida e da obra de 

Enrique Labarta Pose. 

 

 

Pazo do Parlamento, 6 de novembro de 2017 

 
 

 

 

Asinado dixitalmente por: 
 

María Dolores Toja Suárez na data 06/11/2017 16:33:24 
 

Maria de la Concepción Burgo López na data 06/11/2017 16:33:36 
 

Luis Manuel Álvarez Matínez na data 06/11/2017 16:33:49 
 

Xoaquín María Fernández Leiceaga na data 06/11/2017 16:34:01 
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Á Mesa do Parlamento 

 

O Grupo Parlamentario dos Socialistas  de Galicia, por iniciativa de 

Concepción Burgo López, Luis Manuel Álvarez Martínez, José 

Antonio Quiroga Díaz, 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 en Pleno. 

Exposición de motivos 

 

No arranxo feito da estrada LU-710 que une O Cádavo e Baralla, 

deixouse sen modificar o tramo que vai dende o enlace da A-6 ata 

Baralla.  

 

Esta é unha estrada sinuosa, estreita e que está en moi mal estado, 

sendo un perigo para os usuarios que son moitos dado que a LU-710 é o 

enlace máis directo do núcleo central de Baralla ca A-6, polo  que é 

necesario arranxala con urxencia,  e modificala dándolle un ancho de 9 

metros e facendo variacións no trazado para corrixir as curvas. 

 

A necesidade desta intervención foi recoñecida pola Xunta de Galicia 

en 2010, cando o conselleiro de Infraestruturas e Territorio, Agustín 

Hernández, comprometeuse a facer as obras neste tramo e garantiu que 

tería as mesmas características que os quilómetros xa arranxados. Pero, 

como é moi habitual coa Xunta de Galicia, as promesas foron 

incumpridas e nunca máis se soubo sobre este arranxo. 

 

É absolutamente necesario que a Xunta cumpra as súas promesas  e 

arranxe, no menor tempo posible,  este tramo da estrada LU-710 para 

aumentar a seguridade dos usuarios. 

 

Polo exposto, o Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia 

presenta a seguinte Proposición non de lei: 
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“O Parlamento de Galicia insta a Xunta de Galicia a iniciar, nun prazo 

máximo de seis meses, os trámites necesarios para realizar as obras de  

arranxo da estrada  LU-710 entre o enlace ca A-6 e Baralla,  de tal 

maneira que este tramo teña as mesmas características e a mesma 

anchura de 9 metros que o resto da estrada xa arranxada.” 

 

Pazo do Parlamento, 6 de novembro de 2017 

 

 Asdo.: Concepción Burgo López 

   Luis Manuel Álvarez Martínez 

   José Antonio Quiroga Díaz 

   Raúl Fernández Fernández 

  María Luis Pierres López 

 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: 

 
Maria de la Concepción Burgo López na data 07/11/2017 10:15:43 

 
Luis Manuel Álvarez Matínez na data 07/11/2017 10:15:52 

 
José Antonio Quiroga Díaz na data 07/11/2017 10:16:09 

 
Raúl Fernández Fernández na data 07/11/2017 10:16:16 

 
María Luisa Pierres López na data 07/11/2017 10:16:24 

 
Xoaquín María Fernández Leiceaga na data 07/11/2017 10:17:49 
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Á MESA DO PARLAMENTO  

 

O Grupo Parlamentar de EN MAREA, a iniciativa da súa deputada Carmen 

Santos Queiruga e Juan José Merlo Lorenzo ao abeiro do disposto no artigo 

160 do Regulamento da Cámara, presenta a seguinte Proposición non de lei  

para o seu debate en Pleno, sobre a situación que atravesan os ex-mariñeiros 

agrupados na asociación Long Hope. 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

A situación que viven aqueles traballadores que prestaron servicios en buques 

noruegueses antes de 1994 segue a ser moi delicada. Máis de 12.000 persoas 

afectadas, das cales 8.000 son galegas, loitan desde fai moito tempo para que o 

Estado noruegués lle recoñeza unha pensión ou a devolución das contribucións 

realizadas durante todos os anos que estiveron traballando no país nórdico, xa 

que antes da entrada de Noruega na Unión Europea (1994) non foron recoñecidos 

como traballadores emigrantes por dito país, ao considerar que non residían no 

mesmo. 

A súa loita é incansable, tanto a través da mobilización social como por vía 

xudicial. Sen embargo, en Xullo deste ano recibiron un novo revés, xa que a 

Corte Suprema de Noruega rexeitou a demanda presentada polo colectivo, 

entendendo que antes débese recorrer aos diferentes tribunais de apelación. Esta 

resolución significa un alongamento do proceso, xa que a intención última dos 

mariñeiros agrupados na asociación Long Hope é chegar ao Tribunal Europeo de 

Dereitos Humanos de Estrasburgo. Debemos ter presente que a maioría dos 

afectados teñen máis de 80 anos, polo que dilatar no tempo a vía xudicial xoga en 

contra dos afectados. 
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O Estado español, a través do Ministro de Exteriores Alfonso Dastis, prometeu a 

principios de ano de que se ía a interesar pola súa situación e que se buscaría 

acadar unha solución co país noruegués. O tempo pasa e as negociacións 

prometidas (se existen) non están a dar un resultado positivo. Os mariñeiros 

senten que o Estado os deixou abandonados na súa loita.  

Polo exposto, formulamos a seguinte Proposición non de lei: 

 O Parlamento galego insta á Xunta de que Galicia a que se dirixa ao Goberno 

español co fin de que se adopten as medidas oportunas que permitan a 

consecución dos obxectivos do colectivo de Mariñeiros Long Hope,  

personándose perante o Tribunal Europeo dos Dereitos Humanos polo 

incumprimento por parte do Estado Noruegués da prohibición de discriminación 

por razón de nacionalidade, de tal forma que se recoñeza o dereito a percibir a 

pensións de xubilación ou a devolución dos impostos incorrectamente recadados 

aos Mariñeiros, maioritariamente galegos, do colectivo Long Hope. 

 

Santiago de Compostela, 7 de novembro de 2017. 

 

   Asdo.: Carmen Santos Queiruga 

    Juan José Merlo Lorenzo 

    Voceira s. e deputado do G.P. de En Marea. 
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Asinado dixitalmente por: 

 

Carmen Santos Queiruga na data 07/11/2017 12:47:18 

 

Juan José Merlo Lorenzo na data 07/11/2017 12:47:31 
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Á MESA DO PARLAMENTO  

 

O Grupo Parlamentar de EN MAREA, a iniciativa da súa deputada Carmen 

Santos Queiruga e do seu deputado Juan José Merlo Lorenzo, ao abeiro do 

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

Proposición non de lei,  para o seu debate seu debate en Pleno, referido á 

introdución do prezo pagado ao mariñeiro ou mariscadora no selo de pesca de 

rías ¿de onde se non? 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Os produtos das rías galegas son recoñecidos a nivel nacional e internacional 

pola súa calidade. Son un dos emblemas que mellor representan a Galicia, polo 

que defendelos e potencialos debe ser unha das prioridades das administración 

públicas. Ademais, debemos recordar que do sector do mar viven máis de 20.000 

familias, representado polo tanto un motor fundamental para a economía galega, 

non so pola cantidade de postos de traballo directo que xera, senón tamén polos 

milleiros que crea de forma indirecta. 

A Xunta de Galicia desenvolveu no ano 2008 a marca pesca de rías ¿de onde se 

non? un selo para defender os produtos que proveñe da pesca artesanal galega, 

un selo que permite ao consumidor recoñecer con maior claridade os produtos 

autóctonos, de forma que se poidan diferenciar da competencia para potenciar o 

valor engadido que presentan os nosos peixes e marisco. Produtos frescos e de 

calidade que permitan aumentar a confianza do consumidor é a nosa marca de 

identidade 

Poden ser usuarios da marca operadores da cadea de produción e 

comercialización de produtos da pesca e marisqueo, sempre que as instalacións 

se atopen dentro de Galicia e cumpran os requisitos do regulamento da cámara, 
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recollidos na Orde do 7 de febreiro de 2008 pola que se crea e regula o uso da 

marca “pescaderías, ¿de onde se non? A trazabilidade do produto é unha das 

grandes vantaxes competitivas, onde pode ser visto polo consumidor a través da 

páxina web do selo.  

A etiquetaxe mostra ao consumidor a zona de captura, a lonxa de orixe, a 

denominación comercial ou o método de produción entre outros. Sen embargo, 

falta unha información que sería moi valiosa para o consumidor, o prezo pagado 

ao mariñeiro ou mariscadora por ese produto que vai a consumir. De esta forma, 

o consumidor coñecería tamén cal é a cantidade que percibe unha de esas 

milleiros de persoas que traballan do mar en Galicia. 

 

Polo exposto, formulamos a seguinte Proposición non de lei: 

 O Parlamento de Galicia insta á Xunta de Galicia a: 

 Poñer na etiquetaxe no selo de pesca de rías ¿de onde se non? o prezo 

pagado por kg ao mariñeiro ou mariscadora. 

 Instalar un código QR no selo de pesca de rías ¿de onde se non? que leve 

directamente ao apartado da trazabilidade do produto na web 

www.deondesenon.xunta.gal  

Santiago de Compostela, 7 de novembro de 2017. 

 

  Asdo.: Carmen Santos Queiruga 

   Juan José Merlo Lorenzo 

   Voceira S. e deputado do G.P. de En Marea. 
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Asinado dixitalmente por: 

 

Carmen Santos Queiruga na data 07/11/2017 12:49:28 

 

Juan José Merlo Lorenzo na data 07/11/2017 12:49:35 
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Á MESA DO PARLAMENTO  

 

O Grupo Parlamentar de EN MAREA, a iniciativa da súa deputada Carmen 

Santos Queiruga e do seu deputado Juan José Merlo Lorenzo, ao abeiro do 

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

Proposición non de lei,  para o seu debate en Pleno, sobre a creación dunha 

plataforma online para a venda de peixe e marisco das lonxas galegas. 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Galicia actualmente conta con máis de 60 lonxas para a venda de peixe e 

marisco, as cales durante o ano 2016 moveron máis de 188 toneladas e facturaron 

491 millóns de euros. Estes datos demostran que o sector do mar é clave para a 

economía galega. Defendelo e potencialo en todos os ámbitos, non só asegura o 

futuro laboral das preto de máis de 20.000 persoas que traballan de forma directa 

en el, senón de outros tanto que emprega de maneira indirecta. 

As lonxas galegas, como primeiro paso na cadea comercializadora dos produtos 

do mar, xogan un papel fundamental na relación entre os mariñeiros e 

compradores. Estas deben atoparse nas mellores condicións posibles, ademais de 

evolucionar e adaptarse aos novos tempos. A importancia que agora ten internet a 

través das vendas online en outros sectores, mostrase como unha oportunidade 

única para mellorar o proceso de compra nesta área, de forma que saian 

beneficiadas todas as partes involucradas. 

A Xunta de Galicia debe promover ferramentas dixitais que permitan ás lonxas 

vender online. A creación de unha plataforma virtual onde as lonxas poidan subir 

os lotes de produtos cando estes se están a poxar, de forma que o comprador 

desde calquera lugar tamén poida puxar, é unha ferramenta máis que aporta valor 

na comercialización dos produtos. 
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A creación de esta plataforma tería vantaxes tanto para o vendedor como para o 

comprador. O vendedor podería chegar a un potencial de clientes máis alto que 

se non existise esta ferramenta, sendo unha iniciativa interesante sobre todo para 

aquelas lonxas máis pequenas. O comprador tamén sairía beneficiado, xa que 

tería de forma directa acceso a todo o peixe e marisco que se poxa nas lonxas 

galegas, podendo adquirir produtos por exemplo, que non ten na súa lonxa máis 

próxima. 

Polo exposto, formulamos a seguinte Proposición non de lei: 

 O Parlamento de Galicia insta á Xunta de Galicia á creación dunha Plataforma 

de venda online, onde as lonxas galegas poidan subir os lotes de produtos que se 

poxan diariamente, de forma que o comprador poida puxar en tempo real. 

 Santiago de Compostela, 7 de novembro de 2017. 

 

  Asdo.: Carmen Santos Queiruga 

   Juan José Merlo Lorenzo 

   Voceira S. e deputado do G.P. de En Marea. 

 

 

 

 

 

 

Asinado dixitalmente por: 

 

Carmen Santos Queiruga na data 07/11/2017 12:48:22 
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Juan José Merlo Lorenzo na data 07/11/2017 12:48:29 
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Á MESA DO PARLAMENTO  

 

O Grupo Parlamentar de EN MAREA, a iniciativa da súa deputada Carmen 

Santos Queiruga e do seu deputado Juan José Merlo Lorenzo, ao abeiro do 

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

Proposición non de lei  para o seu debate en Pleno, sobre a importancia do 

sector da pesca nas negociacións do Brexit. 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

A futura saída do Reino Unido da Unión Europea pode significar un duro 

contratempo que afecta a máis de 20 buques e 200 mariñeiros galegos. Son 

moitas as embarcacións que a pesar de ter capital galego tamén teñen a bandeira 

no Reino Unido. Cal será a futura relación entre o país anglosaxón e o resto de 

países da Unión Europea no referente ao sector pesqueiro aínda está por 

dirimirse. Atopámonos polo tanto ante un futuro incerto, que require dos esforzos 

tanto da Xunta de Galicia como do goberno de España durante un proceso 

negociador duro para non deixar desamparados aos nosos mariñeiros. 

Utilizar a pesca como moeda de cambio durante as negociacións do BREXIT non 

pode ser unha alternativa, ao contrario, esta debe ser unha prioridade pola 

importancia socio-económica que o sector ten para Galicia.  

O certo é que o Reino Unido non ten capacidade suficiente para capturar e 

procesar todo o peixe nos seus caladoiros, pero a postura de este país non é clara, 

se fai unhas semanas afirmábase que os países comunitarios poderían seguir 

pescando nas augas británicas, novas declaracións por parte do goberno británico 

fan poñer en dúbida isto. O que si parece unha intención do Reino Unido é 

chegar a acordos con terceiros países máis alá dos comunitarios para faenar nas 
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súas augas, polo que a ameaza por exemplo de China, que xa se está apoderando 

de unha gran cantidade de caladoiros internacionais é moi real.  

E sabido e recoñecido que os británicos son grandes e bos negociadores, polo que 

aceptar a opción de terceiros países máis alá dos comunitarios é prexudicial para 

os intereses do conxunto da Unión Europea. Por outro lado, para acentuar a 

división no seno da UE, o Reino Unido buscaría primar a países de forma 

individualizada como por exemplo Dinamarca. Isto representa un grande erro 

porque aceptar algo así significaría a perda da forza negociadora europea no seu 

conxunto. 

Durante este proceso negociador que será duro, a pesca non pode ser unha moeda 

de cambio, debe ser un elemento central de todo o proceso. Ademais, tampouco 

se pode permitir unha división por parte dos países da Unión Europea nas 

negociacións. 

Polo exposto, formulamos a seguinte Proposición non de lei para o seu debate en 

Pleno: 

O Parlamento de Galicia insta ao goberno de España a: 

 Non permitir que o Reino Unido poida chegar a acordos con terceiros 

países fora da Unión Europea para faenar nos seus caladoiros. 

 Chegar a acordos en conxunto co resto dos países que conforman a Unión 

Europea, de forma que non se permita unha división de posturas entre os 

países membros. 

Santiago de Compostela, 7 de novembro de 2017. 

 

  Asdo.: Carmen Santos Queiruga 

   Juan José Merlo Lorenzo 

   Voceira S. e deputado do G.P. de En Marea. 
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Asinado dixitalmente por: 

 

Carmen Santos Queiruga na data 07/11/2017 12:51:07 

 

Juan José Merlo Lorenzo na data 07/11/2017 12:51:13 
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Á Mesa do Parlamento 

 

 

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

deputados, José Manuel Pérez Seco, José Antonio Quiroga Díaz e Abel Fermín 

Losada Álvarez, a través do portavoz e ao  abeiro do disposto no artigo 160 do 

Regulamento da Cámara, presenta ante esa mesa a seguinte proposición non de 

lei para o seu debate en Pleno. 

 
 

En pleno século XXI, o da era informática e da internet, cando se loita en Galicia 

por estender a banda larga ao rural galego, aínda quedan lugares nos que, por 

falla de tensión eléctrica, facer un uso simultáneo da neveira e o conxelador, ver 

a televisión, poñer a lavadora ou utilizar maquinaria de muxir nunha granxa é 

case imposible. 

 

 

O problema da falla de tensión eléctrica no rural galego é un problema que, por 

un lado, están a sufrir os gandeiros e gandeiras que levan dende sempre coas súas 

explotacións no mesmo lugar e queren ampliar a súa explotación gandeira e non 

teñen a tensión eléctrica necesaria, polo que estes gandeiros teñen que reforzar  a 

liña eléctrica de todos os veciños, pagando eles a mellora necesaria. 

 

 

E, por outro lado, están os gandeiros e gandeiras que queren emprender un novo 

proxecto e que por temas de urbanismo teñen que construír onde non chega a 

rede eléctrica, polo que estes emprendedores teñen que se facer cargo dos custes 

da nova liña eléctrica. 

 

 

Por iso o Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia presenta a seguinte 

proposición non de lei: 

 

 

O Parlamento de Galicia insta o Goberno galego para que se dirixa ás empresas 

subministradoras de enerxía eléctrica co fin de buscar unha solución conxunta ás 

deficiencias que presenta a electrificación no rural, por unha banda a escasa 

potencia e por outra e necesidade de reelectrificación nalgunhas zonas. 

 

 

Pazo do Parlamento, 7 de novembro de 2017 
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Asinado dixitalmente por: 

 
Jóse Manuel Pérez Seco na data 07/11/2017 17:17:22 

 
José Antonio Quiroga Díaz na data 07/11/2017 17:17:34 

 
Abel Fermín Losada Álvarez na data 07/11/2017 17:17:45 

 
Xoaquín María Fernández Leiceaga na data 07/11/2017 17:17:53 
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Á Mesa do Parlamento 

 

 

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

e do seu deputado, María Dolores Toja Suárez e Julio Torrado Quintela, a través 

do portavoz e ao abeiro do disposto no artigo 160 do Regulamento da Cámara, 

presenta ante esa mesa a seguinte proposición non de lei para o seu debate en 

Pleno. 

 

 

Dende Muros tense solicitado a Portos de Galicia en reiteradas ocasións, a 

construción dunha rampla no peirao de Esteiro para a baixada e subida de 

embarcacións, así como para facilitar os labores portuarios. Ao mesmo tempo, e 

xa que os deportes acuáticos están en auxe,  facilitaría o funcionamento do club 

de remo. A dita petición foi acordada co Patrón Maior de Muros, concluíndo que 

é unha necesidade urxente, por iso o Grupo Parlamentario dos Socialistas de 

Galicia presenta a seguinte proposición non de lei: 

 

 

O Parlamento de Galicia insta o Goberno galego a realizar as xestións necesarias 

para levar a cabo a  construción dunha rampla no peirao de Esteiro en Muros, 

para a baixada e subida de embarcacións, o que facilitaría os labores portuarios e 

a realización de deportes acuáticos. 

 

 

Pazo do Parlamento, 7 de novembro de 2017 

 

 

 

 

 

 

 
Asinado dixitalmente por: 

 
María Dolores Toja Suárez na data 07/11/2017 17:39:06 

 
Julio Torrado Quintela na data 07/11/2017 17:39:18 

 
Xoaquín María Fernández Leiceaga na data 07/11/2017 17:39:29 
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Á Mesa do Parlamento 

 

 

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, presenta ante esa mesa a seguinte proposición non de 

lei para o seu debate en Pleno. 

 

 

Os recortes e a normativa que os promoveron como o RD de abril de 2012 

provocaron  a perda de máis de 45.000 docentes no sistema educativo  e permitiu   

o aumento das taxas de interinidade de maneira xeneralizada en todas as 

comunidades autónomas con taxas que superan o 25 %.  

 

 

O Ministerio de Educación, Cultura e Deportes eludiu este problema e non puxo 

nin medios nin solucións para afrontar esta grave situación, e como consecuencia 

volvémonos a atopar con imprevisións. É necesario lembrar a importante perda 

de docentes no sistema público, mentres aumentaba de maneira sostida o número 

de alumnos e disparábase a situación de interinidade ata unha porcentaxe 

inaceptable para o correcto funcionamento do sistema educativo, especialmente 

no referente á equidade e á calidade educativa.  

 

 

Na pasada primavera alcanzouse un acordo entre Goberno e organizacións 

sindicais para a oferta pública de emprego dos próximos anos, que tamén afecta o 

sistema educativo, sendo esta unha oportunidade excepcional para reverter a 

drástica redución de docentes, e  para que sexa realmente eficaz debe partir do 

acordo e o diálogo. A educación en España non se pode permitir unha 

improvisación máis e  esixe un acordo con axentes educativos e gobernos 

autonómicos que nun prazo razoable permita articular o incremento de oferta 

pública docente  dos sucesivos anos co obxectivo de:  

 

 

1. Mellorar a calidade e a equidade do sistema educativo que esixe reducir as 

taxas de interinidade e recuperar efectivos docentes  estables. 

 

2. Garantir o mecanismo xusto e eficaz que promova a redución das taxas de 

interinidade. 

 

3. Promover un sistema equilibrado para a estabilidade do docente que sufriu 

o impacto de recortes. 
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Esta é unha oportunidade excepcional sobre un tema básico para o bo 

funcionamento do sistema educativo e a demostración de que se pode e se debe 

construír a política educativa desde o acordo e non a confrontación. 

 

 

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

seguinte proposición non de lei: 

 

 

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

central co fin de promover un acordo sobre a oferta pública docente coas 

consellerías de Educación dos gobernos autonómicos no seo da Conferencia 

Sectorial de Educación e coas organizacións sindicais educativas na mesa 

sectorial, que permita: 

 

 

1º) Suprimir a taxa de reposición e que para este proceso se oferte o maior 

número de prazas posibles desde a convocatoria de 2018 ata a de 2022. 

 

 

2º) Favorecer a coordinación de todas as comunidades autónomas para que 

coincidan as convocatorias dos distintos corpos en todo o Estado. 

 

 

3º) Non incluír requisitos nestas probas diferentes aos que xa se estaban esixindo. 

  

 

4º) Non introducir ningunha modificación no temario das oposicións de 2018 e 

2019. 

 

 

5º) Promover a modificación do Real decreto 276/2007 do 23 de febreiro, 

introducindo unha disposición transitoria, co fin de que as convocatorias de 

oposicións que se produzan desde 2018 ata 2022 contemplen as seguintes 

cuestións: 

 

a) A puntuación global do concurso-oposición resultará da ponderación 

dun 60 % da puntuación obtida na fase de oposición, e dun 40 % da 

puntuación obtida na fase de concurso. 

 

b) Incrementar os 5 puntos actuais que se outorgan na fase de concurso 

pola experiencia docente previa ata 7 puntos 
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c) Ampliar o número de temas a elixir na proba escrita 

 

d) Que as probas da fase de oposición non sexan eliminatorias 

 

 

6º) Promover a mellora progresiva das condicións laborais do colectivo docente 

interino, para eliminar a inestabilidade e a precariedade do devandito colectivo, e 

avanzar, en función da dispoñibilidade orzamentaria das CC.AA, cara ás mesmas 

condicións laborais que o resto do persoal docente. 

 

 

Pazo do Parlamento, 7 de novembro de 2017 
 

 

 

Asinado dixitalmente por: 
 

Luis Manuel Álvarez Matínez na data 07/11/2017 18:13:47 
 

Maria de la Concepción Burgo López na data 07/11/2017 18:14:00 
 

Xoaquín María Fernández Leiceaga na data 07/11/2017 18:14:13 
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   Á MESA DO PARLAMENTO 

 

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

Lago Peñas e Antón Sánchez García, ao abeiro do disposto no artigo 160 do 

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

debate en Pleno. 

 

Exposición de motivos 

No sistema de financiamento autonómico  coexisten impostos compartidos entre 

o Estado e as CCAA e outros tributos cedidos en exclusiva ás Comunidades 

Autónomas sobre os que teñen plena capacidade tanto normativa como na súa 

xestión recadatoria. Os impostos cedidos son patrimonio, sucesións e doazóns, 

transmisións patrimoniais e actos xurídicos documentados. 

As variacións na recadación dos impostos cedidos dependen de factores 

compartidas polo conxunto das CCAA ––como a evolución da economía–– e 

outros específicos de cada unha delas, basicamente a eficiencia da administración 

tributaria e os cambios nas normas fiscais ( tipos impositivos, mínimos exentos, 

bonificacións..). 

Os impostos cedidos ás CCAA son figuras tributarias que no fundamental gravan 

a riqueza, especialmente, o imposto sobre o patrimonio, converténdose en 

elementos clave para asegurar a progresividade do sistema fiscal. 

Polo dito ata aquí, só se pode cualificar de negativa e moi preocupante a 

evolución da recadación dos impostos cedidos en Galicia porque no período 

2014/2016 en Galicia cae a recadación mentres que se incrementa no conxunto 

do Estado. 
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A recadación dos impostos cedidos de 2016 foi de 481 millóns de euros en 

Galicia fronte a 558 millóns en 2014: unha caída de 77 millóns equivalente a un 

retroceso do 13,8%. Esta evolución é difícil de entender tendo en conta que en 

2014 se iniciou a fase alcista do ciclo económico, que o PIB nominal medrou o 

7,6% entre 2015 e 2016 e que aumentou o número de ricos en Galicia. 

Aínda é máis difícil entender porque no resto de España a situación e 

radicalmente diferente: entre 2014 e 2016 os impostos cedidos aportaron 1.527 

millóns de euros máis, un 16% de incremento. Esta dinámica tan diferente entre 

Galicia e o resto de España pódese cuantificar: en 2014 Galicia recadaba o 5,5% 

do total  das CC.AA do réxime común, en impostos cedidos, baixou ao 4,8% en 

2015 e acada o mínimo en 2016 con só o 4,1%.  

Estes datos permiten estimar o custo que ten este comportamento diferenciado: si 

a recadación dos impostos cedidos en Galicia tivera evolucionado igual que a 

media do Estado a Xunta tería ingresado 79 millóns de euros en 2015 e 165 

millóns de euros en 2016 máis dos que realmente ingresou.  

En tan só dous anos, a Xunta deixou de recadar 244 millóns de euros, unha cifra 

inaceptable tendo en conta que esta redución dos ingresos tributarios dáse ao 

mesmo tempo que se incrementa a débeda pública: 893 millóns de euros máis 

entre 2014 e 2016. 

O que non se paga con impostos se paga con débeda ou con recortes do gasto. 

Non é aceptable reducir a contribución da minoría que máis ten mentres que se 

aumenta unha débeda que logo temos que pagar entre todos. 

 Pero o dato que require unha explicación detallada por parte da Xunta é que 

somos a comunidade autónoma que ten a peor evolución na recadación dos 

impostos cedidos entre as 15 do réxime común. 
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Das 15 Comunidades autónomas só hai dúas nas que cae a recadación, outras tres 

que se estancan e nas dez restantes os ingresos fiscais dos impostos cedidos se 

incrementan de forma significativa. 

En Galicia a recadación cae en 77 millóns de euros, o 13,8% dos ingresos de 

2014, un enorme retroceso que nos coloca como a peor de todas, cunha diferenza 

enorme co resto xa que a seguinte é a Rioxa que cae en 10 millóns de euros. 

No extremo contrario están comunidades como Aragón na que a recadación 

incrementouse no 24%, Catalunya que o fixo no 28% e sobre todo Baleares que 

incrementou os seus ingresos no 39%. Neste caso extremo, se Galicia tivera a 

mesma evolución que Baleares as arcas publicas galegas haberían ingresado 294 

millóns de euros máis so en 2016. 

A Xunta ten que explicar esta evolución tan negativa porque somos a peor 

comunidade de todo o estado. Porque a súa política fiscal en favor dos grandes 

patrimonios provocou un burato recadatorio de centos de millóns de euros, 

recursos que haberían permitido actuar contra os efectos máis duros da crise, 

mellorando a Risga ou ampliando as axudas contra a pobreza enerxética ou para 

darlle solucións as persoas desafiuzadas. 

Levamos anos sufrindo unha política fiscal neoliberal, conservadora, que avanza 

na desfiscalización das rendas de capital, sobre os grandes patrimonios, 

provocando un dobre efecto: unha caída na recadación e unha redistribución da 

carga fiscal, na que os que mais pagan son as persoas asalariadas. Menos 

impostos sobre a riqueza e mais IVE, e na parte que non chega mais débeda ou 

mais recortes. 

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

non de lei para o seu debate en Pleno: 
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O Parlamento galego insta a Xunta de Galicia a reorientar a súa política fiscal en 

materia de tributos cedidos para que a súa recadación aumente cando menos o 

mesmo que na media das 15 Comunidades Autónomas do réxime común. 

Santiago de Compostela, 7 de novembro de 2017. 

 

   Asdo.: Manuel Lago Peñas 

    Antón Sánchez García 

Deputado e voceiro s. do G.P. de En Marea. 

 

 

 

 

 

Asinado dixitalmente por: 

 

José Manuel Lago Peñas na data 07/11/2017 18:20:29 

 

Antón Sánchez García na data 07/11/2017 18:20:41 
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A Mesa do Parlamento 

O Grupo Parlamentario Popular de Galicia a través do seu Portavoz e por iniciativa 
dos deputados e deputadas, César Fernández Gil, María Antón Vilasánchez, Teresa 

Egerique Mosquera, Carlos Gómez Salgado, Carlos López Crespo, Antonio 

Mouriño Villar, Moisés Rodríguez Pérez e Martín Fernández Prado, ao abeiro do 
disposto no artigo 160 e concordantes do Regulamento da Cámara, presenta ante esa 
Mesa a seguinte proposición non de lei para o seu debate en Pleno. 

 

Exposición de motivos  

A cultura de Galicia viviu na segunda década do pasado século unha esplendorosa 
Idade de Prata. No ronsel do Rexurdimento que se estendeu dende mediados da 
centuria anterior ata as portas do século XX e continuando o moi vizoso labor das 
Irmandades da Fala, en 1920 cristalizou un movemento de renovación cultural e 
literaria de primeira magnitude, que tivo na publicación da emblemática revista Nós o 
seu epicentro xerador. 

As mulleres e homes que colaboraron nas páxinas de Nós conformaron unha admirable 
xeración, que catapultou a nosa cultura e lingua a unha nova época na que a poesía, a 
narrativa, o teatro o ensaio e, en xeral, todas as artes brillaron incomparables. 

Voces referenciais como as de Vicente Risco, Alfonso Daniel Rodríguez Castelao, 
Ramón Otero Pedrayo, Francisca Herrera Garrido, Antón Losada Diéguez, Florentino 
López Cuevillas ou Ramón Cabanillas lograron coa súa entrega que a creación literaria, 
o ensaio científico e a plástica galega alcanzasen cumes nunca antes logrados, abrindo 
a revista Nós á renovación literaria, á integración cosmopolita de colaboradores de 
distintas partes de Europa e á tradución de textos das máis diversas literaturas. O 
resultado foi a actualización, normalización e universalización da nosa cultura, 
superando calquera visión folclórica reducionista para sorprender a sociedade do seu 
tempo cunha aposta nidia pola modernidade estética e a afirmación idiomática. 

A novela, o relato, a poesía e o teatro, mais tamén a historia, a arqueoloxía, a 
etnografía, a antropoloxía, a socioloxía ou a filosofía, entre outros variados eidos do 
estudo e o pensamento, víronse renovados e afianzados co traballo das persoas que 
capitanearon a revista Nós e o grupo ou xeración homónimos nucleados ao seu redor. 
Ás súas angueiras sumaron tamén as que moitas e moitos deles levaron adiante dende 
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outra institución que nese mesmo momento sumou luz á tarefa común de traballar a 
prol da lingua e a cultura de Galicia: o Seminario de Estudos Galegos, fundado en 1923 
e centrado na potenciación da presenza do noso idioma especialmente no ámbito 
científico, académico e universitario, para o que contou co máis sobresaínte da 
intelectualidade moza daquela altura, na que destacan figuras senlleiras como as de 
Fermín Bouza-Brey, Xosé Filgueira Valverde, Pura Lorenzana, Lois Tobío, Ricardo 
Carballo Calero, Josefa Iglesias Vilarelle, Antón Fraguas, Carmen Rey ou Xaquín 
Lorenzo. 

Co obxectivo de difundir adecuadamente esta celebración da cultura, a historia, a 
investigación, o pensamento e a creatividade galegas, o Grupo Parlamentario Popular 
presenta a seguinte proposición non de lei en Pleno: 

 

“O Parlamento de Galicia insta á Xunta de Galicia a desenvolver un proceso de 

coordinación e de impulso das celebracións do Centenario da Xeración Nós, que 
comezará en 2020, e que permita, coa colaboración das distintas administracións 
públicas, institucións e entidades socioculturais, artellar unha programación de 
actividades que poña en valor e difunda o seu legado”.  

 
Santiago de Compostela, 7 de novembro de 2017 
 
 
Asinado dixitalmente por: 

 
Pedro Puy Fraga na data 07/11/2017 18:22:15 

 
César Manuel Fernández Gil na data 07/11/2017 18:22:25 

 
Maria Antón Vilasánchez na data 07/11/2017 18:22:28 

 
Teresa Egerique Mosquera na data 07/11/2017 18:22:34 

 
Carlos Gómez Salgado na data 07/11/2017 18:22:41 

 
Carlos Enrique López Crespo na data 07/11/2017 18:22:48 

 
Antonio Mouriño Villar na data 07/11/2017 18:23:22 
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Moisés Rodríguez Pérez  na data 07/11/2017 18:23:30 

 
Martín Fernández Prado na data 07/11/2017 18:23:37 
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Á MESA DO PARLAMENTO 

 

O Grupo Parlamentar de En Marea  a iniciativa súas deputadas e deputados 

Paula Vázquez Verao, Eva Solla Fernández, Ánxeles Cuña Bóveda, Luís 

Villares Naveira, Antón Sánchez García, Carmen Santos Queiruga, 

Magdalena Barahona Martín, Manuel Lago Peñas, Davide Rodríguez 

Estévez, Juan José Merlo Lorenzo, Paula Quinteiro Araujo, Luca Chao 

Pérez, Francisco Casal Vidal e Marcos Cal Ogando, 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 residencia de maiores de Oleiros, da Xunta de Galicia, é un gran centro 

residencial con 284 prazas. 

Este centro conta co seguinte persoal: 4 médicos/as, 19 ATS/DUE, 1 

fisioterapeuta, 2 traballador/as sociais, 9 celadores e 91 xerocultores/as de 

atención directa a xornada completa, ao que se suman 14 a media xornada, 

segundo o Rexistro Único de Entidades Prestadoras de Servizos Sociais. 

A pesares do gran número de residentes, o centro non conta con psicólogo/a e só 

dispón de 6 horas de visita ao mes de psiquiatría, situación grave na medida en 

que se ingresan no centro persoas con trastornos psíquicos procedentes dos 

hospitais psiquiátricos pechados pola Xunta. O propio Director do centro de 

Oleiros recoñece que esta situación non é axeitada, na medida de que este tipo de 
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centros non conta con unidades nin con persoal específico para a atención destas 

persoas. 

Só unha praza de fisioterapeuta para case trescentas persoas residentes é 

manifestamente insuficiente. 

En canto ao persoal de atención directa, a práctica na residencia de Oleiros é 

similar a todos os centros de atención de maiores: hai pouco persoal na quenda 

de noite, cun/cunha auxiliar para cada unidade, con 44 persoas usuarias, e 

tárdanse en cubrir as baixas e permisos, cando se cobren. En maio de 2017, o 

sindicato UGT denunciaba a existencia de 9 baixas médicas de persoal sen 

cubrir, o que agravaba a sobrecarga do resto do persoal, aos que 

sistematicamente se lles anulan días de asuntos propios e permisos. 

Por outra parte, o centro só conta cunha persoa para terapia ocupacional e cunha 

animadora, que atenden diariamente a unha media de 150 persoas. 

Na lavandería, son oito persoas as que traballan na quenda de día, que se reducen 

a unha soa na quenda de tarde, sendo a carga media de traballo diario duns 1000 

quilos de roupa. 

Á falta de persoal súmase a falta de material e as deficiencias nas instalacións. 

En canto ao material, son precisas novas máquinas de lavado para facer fronte ao 

alto nivel de traballo, é necesario renovar as camas antigas, que dificultan o 

traballo do persoal pola inadecuada altura das mesmas, ou dotarse cunha nova 

máquina de raios, así como renovar bañeiras e adquirir guindastres. 

En canto ás instalacións, o deterioro do solo é un problema estrutural que pon en 

risco tanto a persoal como a persoas usuarias, moitas das cales con mobilidade 

reducida. 

O alto ritmo de traballo e carencias materiais, inciden no feito de que a residencia 

de maiores de Oleiros teña un dos maiores índices de sinistralidade laboral de 
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Galicia, alta accidentabilidade común á Consellería de Política Social, que 

acumula o 45% dos accidentes laborais de toda a Xunta de Galicia, dos cales, 

practicamente a metade se deben a causas derivadas directamente do 

sobretraballo. 

 

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

Proposición non de lei para o seu debate en Pleno. 

 

O Parlamento de Galicia insta á Xunta de Galicia a: 

 

1. Habilitar as partidas orzamentarias en 2018 para resolver as carencias 

materiais e as deficiencias estruturais da residencia de maiores de Oleiros. 

2. Aumentar o cadro de persoal da residencia de maiores de Oleiros atendendo ás 

necesidades. 

 

Santiago de Compostela, 7 de novembro de 2017. 

 

 

 

 

 

Asinado dixitalmente por: 

 

Paula Vázquez Verao na data 07/11/2017 20:14:40 

 

Eva Solla Fernández na data 07/11/2017 20:14:44 
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María de los Ángeles Cuña Bóveda na data 07/11/2017 20:14:51 

 

Juan José Merlo Lorenzo na data 07/11/2017 20:14:58 

 

Carmen Santos Queiruga na data 07/11/2017 20:15:01 

 

Antón Sánchez García na data 07/11/2017 20:15:04 

 

Luca Chao Pérez na data 07/11/2017 20:15:07 

 

Paula Quinteiro Araújo na data 07/11/2017 20:15:11 

 

Luis Villares Naveira na data 07/11/2017 20:15:14 

 

Magdalena Barahona Martín na data 07/11/2017 20:15:17 

 

José Manuel Lago Peñas na data 07/11/2017 20:15:21 

 

Francisco Casal Vidal na data 07/11/2017 20:15:25 

 

David Rodríguez Estévez na data 07/11/2017 20:15:28 

 

Marcos Cal Ogando na data 07/11/2017 20:15:31 
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Á Mesa do Parlamento 

 

 

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

deputadas e dos seus deputados, Juan Manuel Díaz Villoslada, Begoña 

Rodríguez Rumbo, María Dolores Toja Suárez, María Luisa Pierres López e Raúl 

Fernández Fernández, 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 día 3 de decembro de 1992 o petroleiro Mar Egeo encallaba a carón da Torre 

de Hércules. En poucas horas 67 mil toneladas de cru bañaban as costas 

coruñesas e só o cambio de rumbo do vento evitou unha catástrofe por 

intoxicación masiva na cidade. O dano biolóxico afectou a toda a costa entre a 

Coruña e Ferrol. Os coruñeses viviron con angustia aqueles días, tendo na 

memoria aínda a nube do Urquiola fundíndose en plena baía. 

 

 

No ano 1995 a Autoridade Portuaria da Coruña inicia os estudos previos para a 

construción dunha nova dársena exterior para substituír e mellorar as dotacións 

do porto coruñés motivado polo crecemento dos tráficos portuarios, a intensa 

actividade da refinería, os maiores requirimentos da central térmica e os 

sucesivos problemas ambientais derivados de naufraxios. Facíase necesario 

empezar a pensar na necesidade de afastar o groso da actividade portuaria do 

corazón urbano. 

 

 

O 19 de decembro de 2002 o Prestige partiuse en dous baleirando setenta e sete 

mil toneladas de cru que se repartiron polas costas galegas provocando un dos 

maiores desastres ecolóxicos da historia marítima, e xerando un amplo debate 

sobre a necesidade e radicación de portos refuxio e as condicións de navegación 

dos petroleiros. 

 

 

A Coruña non só non foi allea a aqueles debates senón que se uniu coa 

experiencia dos tres naufraxios recentes e, ademais, coa consciencia de ter no seu 

subsolo catro barrios e seis quilómetros de canalizacións de gas e cru desde Os 

Castros ata a refinería. 
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É neste contexto cando se consegue a aprobación do Goberno de España o 

compromiso firme de construción do Porto exterior. O 4 de febreiro de 2004 

subscríbese un convenio entre o Goberno central, a Xunta, Adif e os concellos de 

Arteixo e A Coruña, co que se pretendía: 

 

 

- Dotar dun marco xurídico os acordos acadados entre as institucións 

implicadas. 

- Aprobar un cronograma provisional de traslado de actividades portuarias 

do Porto interior ao exterior e a desafectación paulatina dos terreos. 

- Prever os usos dos solos ocupados polo porto interior. 

- Incluír os ditos solos nas previsións de financiamento do Porto exterior. 

- Remitir a redacción dunha modificación do PGOM e un PERI do porto os 

usos do solo, ata a data ocupado polo Porto interior. 

 

 

O convenio será aprobado polo Pleno municipal en xullo dese mesmo ano. 

Disponse que na Zona 1 (Batería e Calvo Sotelo), a edificabilidade asignada será, 

polo menos, de 34.458 m2 edificables, para usos hoteleiro, oficinas e comercial. 

Disponse que na Zona 2 (San Diego, incluída estación ferroviaria) a 

edificabilidade residencia sexa de, polo menos, 344,581 m2 (275.665 m2 para 

libre e 68.916 m2 para protexida) e 51.687 m2 para terciario. 

 

 

O propio convenio recolle que o Ministerio estima “que a reordenación destes 

terreos, unha vez tramitada a súa desafectación conforme á lexislación vixente, 

debe servir para a mellora e o desenvolvemento das estruturas urbanas da 

Coruña, para conseguir un peche da fachada marítima da máxima calidade 

arquitectónica e para mellorar a seguridade e a calidade medioambiental da 

cidade.” 

 

 

O Porto exterior adxudícase o 20 de decembro dese mesmo ano. Seis anos 

despois estaban finalizados os principais elementos do porto: dique, contradique, 

viarios e superestrutura do peirao, se ben o acceso ferroviario segue sendo a gran 

materia pendente. 

 

 

Atendendo a estas disposicións, o urbanista Joan Busquets redactou un 

documento de ordenación de terreos portuarios que respectaba a división zonal 

prevista e que propoñía unha distribución de usos e solos acordes coas 

disposicións acordadas entre as institucións asinantes. 
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Nestes últimos  meses o debate en canto ao presente e ao futuro do Porto exterior 

e da fachada portuaria interior da cidade, regresou a un primeiro plano, con 

permanentes desencontros entre o Goberno municipal da Coruña, o Ministerio de 

Fomento, a través de Puertos del Estado e da Autoridade portuaria da Coruña, e 

mesmo coa utilización por parte do presidente da Xunta de atribucións non 

competencia da súa administración sobre os usos de solos do porto, deixando en 

terreo de ninguén o proxecto da cidade.  
 

 

Pero non foron os únicos detonantes da necesidade de arbitrar unha solución: 

 

 

- A inquedanza instalada nos sectores profesionais vinculados ao porto pola 

opacidade do Goberno de España arredor da conexión ferroviaria. 

- Os datos de actividade portuaria dos últimos anos non foron os desexados 

por se ter instalado na Autoridade portuaria unha actitude de 

conformismo, limitándose a xestionar desde a inercia os tráficos 

“cautivos” dependentes das instalacións de carbón o refino e cuxa 

dependencia acada xa case o 90 % dos tráficos, sen, ao parecer, 

propoñerse maiores expectativas. A pesar dos leves incrementos de 

tráficos totais, o certo é que as cifras do Porto está en niveis de 2005. 

- Os movementos de tráficos xerais ven como diminúe o seu peso relativo 

na actividade portuaria, co que isto significa de perda de operadores de 

carga e de perda de posicións da dársena coruñesa respecto a outras. 

 

 

Conscientes diso e tamén da importancia secular do Porto na cidade da Coruña, 

tanto desde o punto de vista económico como social, os socialistas facemos un 

chamamento ás institucións- Concello, Porto, Xunta, Fomento e Adif –e aos seus 

responsables, a entenderse e acadar acordos nun momento crucial para a cidade e 

o Porto Exterior e desenvolver os pasos necesarios para a posta en marcha dun 

Consorcio Público que lidere os traballos necesarios para unha correcta 

desafectación dos terreos e a súa necesaria reordenación. 

 

 

Os desencontros actuais entre administracións non solo non contribúen a 

mellorar o posicionamento económico da cidade e o do porto, senón que 

contribúen a un debate mal intencionado e interesado que trata de  desacreditar 

unha infraestrutura necesaria, moderna e chamada a ser o motor  económico do 

norte de Galicia, ao tempo que demora a necesaria  transformación da fachada 

marítima da Coruña. 

 

 

62546



Partido dos 
Socialistas 
de Galicia 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

Grupo Parlamentario 

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

Por todo iso o Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia conscientes da 

importancia do Porto Exterior da Coruña e a súa natureza estratéxica  respecto á 

economía da cidade e da comunidade autónoma, presenta a seguinte proposición 

non de lei: 

 
   
O Parlamento de Galicia insta o Goberno galego a: 
 

 

A) Manifestar a defensa do Porto Exterior de Punta Langosteira como 

 infraestrutura clave no desenvolvemento da Coruña a da súa área 

 metropolitana e por extensión  da área noroeste.  

 

 

B) Reiterar a defensa do Porto exterior como garante da necesidade 

 seguridade da cidade, tralos desastres ambientais consecuencia dos 

 naufraxios vividos nas nosas costas e coa pegada de 6 km de oleoduto 

 percorrendo a cidade da Coruña. 

 

 

O Parlamento de Galicia insta o goberno galego a dirixirse ao Goberno central 

para que: 
 

 

A) Dote orzamentariamente os accesos ferroviarios previstos ao Porto 

exterior, imprescindibles para a súa plena operatividade e explotación. 

 

 

B) Active a Comisión de Seguimento prevista no convenio asinado o día 2 de 

febreiro de 2004, co obxecto de acordar a constitución dun consorcio 

público que lidere a xestión do proxecto de transformación portuaria e 

urbanística da cidade, coa necesaria readaptación dos usos previstos no 

convenio de 2004 e o financiamento, prazos e achegas do Goberno central 

ao Porto exterior; todo isto sobre o fundamento e a definición dun novo 

horizonte litoral e portuario da cidade baseado como principios 

orientadores na irrenunciable titularidade pública dos terreos, os 

equipamentos dotacionais e espazos públicos, así como en usos produtivos 

portuarios e complementarios. 
 

 

 

Pazo do Parlamento, 8 de novembro de 2017 
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Asinado dixitalmente por: 
 

Juan Manuel Díaz Villoslada na data 08/11/2017 11:40:13 
 

Matilde Begoña Rodríguez Rumbo na data 08/11/2017 11:40:25 
 

María Dolores Toja Suárez na data 08/11/2017 11:40:34 
 

María Luisa Pierres López na data 08/11/2017 11:40:48 
 

Raúl Fernández Fernández na data 08/11/2017 11:40:53 
 

Xoaquín María Fernández Leiceaga na data 08/11/2017 11:41:02 
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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, Luis Bará 

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

e Noa Presas Bergantiños, ao abeiro do disposto no Regulamento da Cámara, 

presenta a seguinte Proposición non de lei para o seu debate en Pleno, relativa 

á necesidade de substituír ao persoal facultativo no centro de saúde de Vilaxoán, 

no concello de Vilagarcía. 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Os recortes que o Goberno galego está aplicando en materia de sanidade 

están provocando un deterioro continuado do sistema sanitario público, recortes 

que se están aplicando dun xeito xeneralizado, tanto na atención hospitalaria 

como en atención primaria, e en todo o territorio galego. 

Dentro dos recortes, o persoal é dos principais afectados, sendo 

sistemática a redución de profesionais, o que significa maior carga de traballo e 

que a calidade asistencial tamén se vexa afectada. 

Un exemplo desta situación concrétase no centro de saúde de Vilaxoán, 

no concello de Vilagarcía de Arousa. Centro que  está ubicado nas instalacións 

da Confraría de Pescadores Virxe do Rosario. 
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No centro de saúde hai unha médico e unha enfermeira que atende a 

usuarios e usuarias do pobo de Vilaxoán, Sobradelo, Faxilde, Galáns. Unha parte 

moi importante dos doentes que acoden a este centro superan os 60 anos. 

Nestes días tense coñecemento que a médica que atende no centro de 

saúde de Vilaxoán vai estar de baixa durante un tempo considerábel, sen que isto 

conleve que desde a Consellaría de Sanidade destine outro/a profesional para a 

súa substitución. 

A non substitución desta médica ocasionará prexuízos para os doentes que 

se terán que desprazar ao centro de saúde de Vilagarcía de Arousa ben en autobús 

ou en taxi, polo que suporá un gasto económico para os usuarios e usuarias, ou 

ben depender doutras persoas para o seu traslado. 

Neste centro, aberto de luns a venres de mañá, na maioría dos días hai 

unha sobrecarga asistencial excesiva que obriga ao profesionais sanitarios a facer 

máis horas das que lle corresponden.  

Ademais, as consecuencias de non substituír a esta médica implicarán que 

o persoal médico do centro de saúde de Vilagarcía, saturado xa  na maioría dos 

días, verá incrementado o número de pacientes para atender polo que a calidade 

asistencial verase deteriorada. 

 

Por estas razóns, o Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego 

presenta a seguinte proposición non de lei para o seu debate en Pleno: 
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“O Parlamento de Galiza insta ao Goberno galego a que proceda a 

substituír, á profesional facultativa que presta servizos no centro de saúde de 

Vilaxoán, pola totalidade do tempo que dure a súa ausencia.” 

 

Santiago de Compostela, 8 de novembro de 2017 

 

Asdo.: Montserrat Prado Cores 

Noa Presas Bergantiños 

Olalla Rodil Fernández 

Xosé Luis Rivas Cruz 

Luis Bará Torres 

Deputadas e deputados do G.P. do BNG 

Ana Pontón Mondelo  

Portavoz do G.P. do BNG 

 

 

 

Asinado dixitalmente por: 

 

María Montserrat Prado Cores na data 08/11/2017 12:11:44 

 

Noa Presas Bergantiños na data 08/11/2017 12:11:48 
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Olalla Rodil Fernández na data 08/11/2017 12:11:53 

 

Xose Luis Rivas Cruz na data 08/11/2017 12:12:23 

 

Xosé Luis Bará Torres na data 08/11/2017 12:12:27 

 

Ana Pontón Mondelo na data 08/11/2017 12:12:30 
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Á MESA DO PARLAMENTO 

 

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

Vázquez Verao e do seu deputado e voceiro Luís Villares Naveira, ao abeiro 

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

Proposición non de lei para o seu debate en Pleno. 

 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

O 3 de abril de 2017 publicouse no DOG a Orde pola que “se establecen as bases 

polas que se rexerá a concesión da prestación económica de pagamento único por 

fillas e fillos menores de tres anos para o ano 2017.” 

 

Esta axuda, regulada na Lei de Orzamentos do ano 2017, consiste nun pago de 

360 euros pola primeira filla ou fillo, de 1.200 euros pola segunda ou segundo e 

de 2.400 euros polo terceiro e sucesivos, para aquelas familias, que durante 2015 

non estivesen obrigadas a presentar a declaración polo IRPF nin que a 

presentasen de xeito voluntario, e que a 1 de xaneiro tiveran ao cargo a fillos/as 

menores de 3 anos que cumprirán os seguintes requisitos: 

 

a) Que as persoas proxenitoras teñan a súa residencia habitual en Galicia. No 

caso de que non quede acreditada a dita circunstancia pola presentación do 

xustificante de empadroamento, poderáselles requirir para que presenten 

documentación complementaria que o demostre. 

 

b) Que na data da solicitude os nenos ou as nenas convivan coa persoa 

solicitante. 
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O prazo para resolver estas axudas é “de cinco meses contado desde o día 

seguinte ao da data en que a solicitude teña entrada no rexistro do órgano 

competente para a súa tramitación.” 

 

“Transcorrido o dito prazo sen se ditar resolución expresa, as solicitudes teranse 

por desestimadas.” 

 

Estamos a falar de familias con baixos ingresos, que viven cinco meses coa 

incertidume de saber se van recibir ou non a axuda. Ademais, en moitos casos, 

estas familias deixaron de presentar voluntariamente a declaración da renda, que 

lles podía saír a devolver, por ter unha pequena axuda que, para elas, significa un 

respaldo para o pago de facturas. 

 

Por outra parte, moitas familias ás que se lle concedeu a axuda, denuncian que, 

pasados cinco meses xa do fin do prazo de solicitudes, non se lles informa sobre 

cando van cobrar ou díselles unha data aproximada que logo non se cumpre e na 

Consellería de Política Social non se lles fornece información ante as súas 

peticións. 

 

Esta situación de atrasos no pagamento das axudas non só se produciu neste ano 

2017. 

 

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

non de lei para o seu debate en Pleno. 

 

O Parlamento de Galicia insta á Xunta de Galicia a: 
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1. Axilizar a resolución da concesión das prestacións económicas de pagamento 

único por fillas e fillos menores de tres anos en sucesivas convocatorias, 

reducindo o prazo máximo a 3 meses no ano 2018. 

 

2. Axilizar o pagamento das prestacións económicas de pagamento único por 

fillas e fillos menores de tres anos do presente ano 2017 e en sucesivas 

convocatorias, establecendo a obriga de realizar o pagamento nun prazo máximo 

de 30 días tras a súa concesión. 

 

3. Cambiar a orde de axudas para 2018 establecendo a obrigatoriedade de 

resolución expresa para todas as solicitudes presentadas no prazo máximo 

establecido. 

 

Santiago de Compostela, 8 de novembro de 2017. 

 

Asdo.: Paula Vázquez Verao 

Deputada do G.P. de En Marea 

Luís Villares Naveira 

Deputado e Voceiro do G.P. de En Marea 

 

 

 

 

 

 

Asinado dixitalmente por: 

 

Paula Vázquez Verao na data 08/11/2017 13:34:31 

 

Luis Villares Naveira na data 08/11/2017 13:34:40 
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Á Mesa do Parlamento 

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

das deputadas e deputados Luis Bará Torres, Montserrat Prado Cores, Ana Pontón 

Mondelo, Xosé Luis Rivas Cruz, Olalla Rodil Fernández e Noa Presas Bergantiños, 

ao abeiro do disposto no Regulamento da Cámara, presenta a seguinte Proposición non 

de lei para o seu debate en Pleno. 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

A Volta da Moura, situada nos lindes dos concellos de Tui, O Porriño e Salceda 

de Caselas é un lugar marcado polo terror fascista que se produciu en Galiza despois do 

golpe militar do 20 de xullo de 1936.  

Para honrar as persoas que foron asasinadas neste emprazamento, o colectivo 

Levada Libre e outras entidades ergueron alí un lugar da memoria democrática galega, 

integrado por unha oliveira que representa a paz, unha placa e un monolito cos nomes 

das persoas asasinadas e as súas compañeiras, que foron vítimas coma eles. 

O pasado 6 de agosto tivo lugar un emotivo acto de inauguración deste espazo 

dedicado á memoria do terror mais tamén á lembranza do compromiso e a loita das 

persoas que defenderon a democracia, a República e os dereitos de Galiza.  

A finais do pasado mes de outubro o monumento foi obxecto dun infame 

atentado que destruiu a placa informativa e lixou con pintura o monolito no que están 

escritos os nomes das persoas asasinadas. Trátase dun acto covarde, miserábel, 
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perpetrado con violencia, nocturnidade e aleivosía co propósito fascista de sementar de 

novo o odio e o desprezo cara persoas e ideais honestos e xenerosos. 

Ese tipo de ataques contra lugares da memoria prodúcense con demasiada 

frecuencia.  E non só agresións como a que se produciu na Volta da Moura. Tamén son 

cada vez máis habituais as manifestacións, declaracións e proclamas abertamente 

fascistas e de apoloxía do xenocidio franquista. 

Estes actos prodúcense coa máis escandalosa impunidade e coa pasividade da 

administración do Estado, da Xunta de Galiza e dos corpos de seguridade.  A 

permisividade institucional, o menosprezo da memoria histórica e das vítimas, a 

tolerancia cos intolerantes son o caldo de cultivo perfecto para a proliferación destas 

condutas fascistizantes e antidemocráticas. 

Cómpre polo tanto que desde as institucións públicas se faga unha condena 

expresa destes actos e manifestacións franquistas e que se persiga as persoas que atentan 

contra os bens públicos e atacan a memoria das vítimas do terror franquista. 

 

Polo anteriormente exposto, o Grupo Parlamentar do BNG presenta a seguinte 

proposición non de lei para o debate en Pleno: 

“O Parlamento de Galiza insta ao Goberno galego a 

1. Condenar de maneira firme e contundente os ataques contra o monumento 

que na Volta da Moura homenaxea ás vitimas do terror franquista e as súas familias. 
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2. Dirixirse á delegación do goberno do Estado en Galiza para que investigue e 

persiga as persoas ou organizacións responsábeis destes ataques que fomentan u odio e 

o desprezo contra ideiais democráticos. 

3. Crear a rede de lugares da memoria democrática galega como espazos 

simbólicos da dignidade das vítimas, da loita contra o fanatismo e o terror franquista, e 

da defensa da paz, a democracia e as liberdades. Colaborar na protección, conservación, 

sinalización e promoción desta rede de lugares. 

4. Desenvolver unha actuación favorábel cara á recuperación da memoria 

histórica democrática antifascista galega e apoiar o labor das entidades que traballan 

neste ámbito”. 

 

Santiago de Compostela, 9 de novembro de 2017 

 

Asdo.: Luis Bará Torres 

Noa Presas Bergantiños 

Montserrat Prado Cores 

Olalla Rodil Fernández 

Xosé Luis Rivas Cruz 

Deputadas e deputados do G.P. do BNG 

Ana Pontón Mondelo  

Portavoz do G.P. do BNG 
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Asinado dixitalmente por: 

 

Xosé Luis Bará Torres na data 09/11/2017 11:31:25 

 

Noa Presas Bergantiños na data 09/11/2017 11:31:30 

 

María Montserrat Prado Cores na data 09/11/2017 11:31:34 

 

Xose Luis Rivas Cruz na data 09/11/2017 11:31:35 

 

Olalla Rodil Fernández na data 09/11/2017 11:31:38 

 

Ana Pontón Mondelo na data 09/11/2017 11:31:42 
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Á Mesa do Parlamento 

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

iniciativa das deputadas e deputados Luis Bará Torres, Montserrat Prado 

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

e Noa Presas Bergantiños, ao abeiro do disposto no Regulamento da Cámara, 

presenta a seguinte Proposición non de lei para o seu debate en Pleno. 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Hai xa ben tempo que a veciñanza do concello de Soutomaior está a vivir 

serios problemas con respecto á sanidade pública. Problemas que son 

consecuencia dos recortes do PP en materia de sanidade. Problemas que se 

concretan en carencias de servizos sanitarios importantes, en semanas enteiras e 

mesmo meses nos que os veciños e veciñas quedan sen cobertura pediátrica no 

concello xa que o SERGAS non cubre as vacacións, en esperas de varias horas 

nos nosos centros de saúde, ou no feito de que haxa veciños que non poden darse 

de alta na atención primaria de Arcade porque os cupos están saturados. 

Por iso, o BNG levou adiante diferentes iniciativas para solucionar esta 

realidade. Medidas propositivas para tratar de mellorar esta situación como a 

recollida de sinaturas para demandar servizo de pediatría e diferentes iniciativas 

municipais e parlamentarias esixindo a solución destes problemas. 
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Ante ao silencio do PP de Soutomaior e a pasividade do PP na Xunta, os 

veciños e veciñas padecen unha situación de desmantelamento da sanidade que 

ten graves consecuencias para este servizo público fundamental. Hoxe por hoxe 

os médicos de Soutomaior teñen que atender ata a 65 pacientes por día.  

Nun concello con 7.400 habitantes hai tan só dous médicos a xornada 

completa e outro na práctica con xornada parcial cando en concellos veciños de 

6.000 habitantes hai ata 4 médicos.  

Nun centro con alta demanda como é o de Arcade, o servizo de pediatría 

desaparece durante semanas enteiras porque o SERGAS non cubre as baixas.  

A veciñanza ten que agardar durante horas para ser atendidos por mor da 

saturación das consultas.  

As citas demóranse durante días e mesmo dunha semana para outra nas 

épocas de máis saturación. 

Os cupos sanitarios están desbordados e superan con moito as 

recomendación dos colectivos profesionais como a Sociedade Española de 

médicos de familia que recomenda un máximo de 1.200 pacientes por médico 

cando en Soutomaior hai ata 1.800.  

Hai veciños e veciñas que non poden darse de alta no seu centro de saúde 

porque os cupos están saturados e non admiten máis pacientes. 
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O centro de saúde queda sen ningún médico porque o único titular que 

estaba no día ten que saír a atender urxencias, co risco evidente que iso implica 

para a poboación. 

Ante esta situación que padece a veciñanza, a resposta das administración 

responsables é sempre a mesma: a Xunta de Galiza nega estas melloras votando 

en contra das emendas aos orzamentos presentadas polo BNG ou votando en 

contra de iniciativas parlamentarias do BNG que pedían máis médicos para 

Soutomaior.  

A veciñanza de Soutomaior, farta desta situación, saíu á rúa o pasado 29 

de outubro nunha importante mobilización que demanda estas melloras tan reais 

como necesarias para a sanidade pública. Mobilizacións que se verán na obriga 

de continuar, se o goberno galego non atende estas demandas xustas e urxentes. 

 

Por todo o exposto anteriormente, o Grupo Parlamentar do BNG presenta 

a seguinte proposición non de lei para o debate en Pleno 

“O Parlamento galego insta á Xunta de Galiza a  

1. Dotar ao concello de Soutomaior de máis médicos/as ata completar 

como mínimo catro xornadas completas, de maneira que se garanta unha 

atención sanitaria digna para a veciñanza. 

2. Dotar o centro de saúde de Soutomaior de todo o persoal necesario 

para atender a poboación (enfermeiros/as, PAS, etc.) 
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3. Cubrir as baixas dos médicos/as e especialmente os/as pediatras 

para garantir que nun centro de alta demanda a veciñanza teña garantido o 

acceso ao servizo.” 

 

Santiago de Compostela, 9 de novembro de 2017 

 

Asdo.: Luis Bará Torres 

Noa Presas Bergantiños 

Montserrat Prado Cores 

Olalla Rodil Fernández 

Xosé Luis Rivas Cruz 

Deputadas e deputados do G.P. do BNG 

Ana Pontón Mondelo  

Portavoz do G.P. do BNG 

 

 

 

Asinado dixitalmente por: 

 

Xosé Luis Bará Torres na data 09/11/2017 11:38:07 

 

María Montserrat Prado Cores na data 09/11/2017 11:38:14 
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Noa Presas Bergantiños na data 09/11/2017 11:38:15 

 

Olalla Rodil Fernández na data 09/11/2017 11:38:19 

 

Xose Luis Rivas Cruz na data 09/11/2017 11:38:23 

 

Ana Pontón Mondelo na data 09/11/2017 11:38:25 
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Á Mesa do Parlamento 

 

O Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, por iniciativa das 

súas deputadas e do seu deputado, Concepción Burgo López, Patricia 

Vilán Lorenzo e Luis Álvarez Martínez, a través do seu portavoz e ao 

abeiro do disposto no artigo 160 do Regulamento da Cámara, presentan 

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

 

Exposición de motivos 
 

o castelo da Salvaterra do Miño declarado BIC en 1949, está unido á historia 

de  grandes nomes da historia de Galicia como  Dona Urraca na súa loita  

contra Teresa de Portugal,  o  Pedro Madruga, protagonista dos violentos 

enfrontamentos entre os señores feudais de Soutomaior e os  Sarmientos. 

 

O recinto amurallado, de planta rectangular, ocupa unha superficie de 9.700 

metros cadrados. No seu interior atópanse as Covas de Dona Urraca, coa súa 

escaleira de caracol, a Casa do Conde e a capela da Virxe da Oliva, pegada 

aos muros do castelo. 

 

Hoxe día consérvanse fragmentos de muralla que datan do século XII e unha 

parte importante da muralla abaluartada que rodea todo o conxunto, do 

século XVII, obra do enxeñeiro francés Carlos de Lessar.   

 

No pasado recente pertencía a familia Alba pero foi recuperada polos veciños 

do concello para o seu uso. 

 

Neste castelo  a Xunta de Galicia pretende crear un museo do viño cun custo 

total de 600.000 euros que ocuparía todos os espazos da fortaleza, uns 

espazos que os veciños agora están utilizando para actividades culturais e 

comunitarias.  

 

Realmente, a intención de facer un museo neste castelo e especificamente nas 

Covas de dona Urraca,  semella unha incongruencia e un despilfarro porque 

fai poucos anos destináronse 240.000 euros de fondos europeos para 

rehabilitar a chamada Casa do Conde dentro da fortaleza,  e crear un museo 

do viño onde en palabras do alcalde, “quedaría reflectido todo o sector 

vitivinícola da zona”, pero agora este espazo está pechado e sen ningunha 

actividade. 
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Ante estes feitos,  asociacións culturais da zona e  partidos da oposición 

promoveron un manifesto solicitando que o museo se radique na Casa do 

Conde, xa preparada para acollelo e non nas Covas de dona Urraca porque 

estas,  -tamén coñecidas como as Minas-,  sempre foron un espazo de uso 

colectivo,  de encontro de todos os veciños e veciñas,  utilizado para todo 

tipo de actos culturais sen que se atope no concello un ben cas mesmas 

características. Afirman, con razón, que si se pon en marcha o museo 

proxectado ocuparíase todo o espazo do castelo e polo tanto os veciños e 

veciñas non terían instalacións para desenvolver actos culturais, xuntanzas de 

todo tipo, en definitiva deixaría de ser un lugar de encontro e de veciñanza, 

un patrimonio vivido e utilizado para converterse nun patrimonio 

simplemente de exposición. 

 

O Grupo Parlamentario Socialista consideramos un dispendio inxustificable 

destinar centos de miles de euros a facer  unha infraestrutura na que xa se 

fixo un investimento de 200.000 euros e que agora se atopa sen ningunha  

utilidade. Cando vemos que para a protección  e posta en valor do patrimonio 

histórico galego se está facendo un investimento de cantidades moi pequenas 

e está a seguir sufrindo fortes recortes, tirar ao lixo o investimento realizado 

e utilizar 600.000 euros nun museo que pode poñerse en marcha xa mesmo 

na Casa do Conde cun investimento  mínimo é un despilfarro económico moi 

grave. 

 

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

seguinte Proposición non de lei: 

 

“O Parlamento de Galicia insta a Xunta de Galicia a radicar o planeado 

Museo do Viño no castelo de Salvaterra,  na chamada Casa do Conde xa 

rehabilitada con este fin con fondos comunitarios, e non nas covas de dona 

Urraca que deben seguir  sendo destinadas a espazos de uso comunitario e 

cultural,  tal como se está a facer ata de agora” 

 

 Pazo do Parlamento, 8 de novembro de 2017 

 

 Asdo.: Concepción Burgo López 

 Patricia Vilán Lorenzo  

 Luis Álvarez Martínez 

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

 Asdo.: Xoaquín Fernández Leiceaga 
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 Portavoz do G.P. dos Socialistas de Galicia 

 

 
Asinado dixitalmente por: 

 
Maria de la Concepción Burgo López na data 09/11/2017 12:53:14 

 
Patricia Vilán Lorenzo na data 09/11/2017 12:53:24 

 
Luis Manuel Álvarez Matínez na data 09/11/2017 12:53:30 

 
Xoaquín María Fernández Leiceaga na data 09/11/2017 12:53:39 
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Á Mesa do Parlamento 

 

O Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, por iniciativa das 

súas deputadas e dos seus deputados Patricia Vilán Lorenzo, José 

Antonio Quiroga Díaz, Luis Manuel Alvarez Martínez, Concepción 

Burgo López, José Manuel Pérez Seco, 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 

 

Galicia está a sufrir unha preocupante seca dende mediados do pasado 

ano 2016. Hai dúas demarcacións hidrográficas (Galicia-Costa e Miño-

Sil) que están en prealerta, estado que se activa cando os indicadores 

descenden significativamente por baixo dos valores medios históricos, 

polo que é convinte extremar o control. Por outra banda, en xuño deste 

ano declarábase a situación de seca na parte española da demarcación 

hidrográfica do Douro, na cal se atopan os concellos de Verín, Laza, 

Monterrei, Riós, Oímbra, Castrelo do Val, Vilardevós, A Mezquita e A 

Gudiña. 

 

Pois ben, a comezos de novembro a Consellería de Medio Rural 

establecía as bases reguladoras de axudas (convocadas para 2017) e 

destinadas a garantir a subministración de auga para explotacións 

agrícolas e gandeiras, naquelas zonas afectadas por unha declaración de 

seca na zona xeográfica en que están asentadas, en concreto, respecto 

das zonas declaradas de alerta ou de prealerta por seca no ano 2017 nas 

demarcacións hidrográficas de Galicia Costa, Miño-Sil e do Douro no 

momento publicación da orde.  

 

O curioso é que, estando en prealerta tamén a demarcación hidrográfica 

do Cantábrico (occidental neste caso), os concellos afectados non 

entran na orde de novembro, é dicir, non teñen dereito a recibir axudas. 

Descoñecemos si foi un erro ou que o Goberno se ten esquecido dos 

concellos de A Fonsagrada, Navia de Suarna, A Pontenova, Ribeira de 

Piquín, Meira, Baleira, Pedrafita do Cebreiro, Cervantes, Riotorto, As 

Nogais, Becerreá, Trabada e Negueira de Muñiz. 
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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: 

 

O Parlamento galego insta a Xunta de Galicia a incluír aos concellos de 

A Fonsagrada, Navia de Suarna, A Pontenova, Ribeira de Piquín, 

Meira, Baleira, Pedrafita do Cebreiro, Cervantes, Riotorto, As Nogais, 

Becerreá, Trabada e Negueira de Muñiz como beneficiarios das axudas 

da Orde da Consellería de Medio Rural do 30 de outubro de 2017. 

 

Pazo do Parlamento, 9 de novembro de 2017 

 

Asdo.: Patricia Vilán Lorenzo 

  José Antonio Quiroga Díaz 

  Luis Manuel Alvarez Martínez 

  Concepción Burgo López 

  José Manuel Pérez Seco 

  Raúl Fernández Fernández 

  María Luisa Pierres López 

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: 

 
Patricia Vilán Lorenzo na data 09/11/2017 16:22:24 

 
José Antonio Quiroga Díaz na data 09/11/2017 16:22:30 

 
Luis Manuel Álvarez Matínez na data 09/11/2017 16:22:35 

 
Maria de la Concepción Burgo López na data 09/11/2017 16:22:42 

 
Jóse Manuel Pérez Seco na data 09/11/2017 16:22:47 

 
Raúl Fernández Fernández na data 09/11/2017 16:22:53 
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María Luisa Pierres López na data 09/11/2017 16:22:57 

 
Xoaquín María Fernández Leiceaga na data 09/11/2017 16:23:02 

 

62570



Partido dos 
Socialistas 
de Galicia 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

Grupo Parlamentario 

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

Á Mesa do Parlamento 

 

O Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, por iniciativa das 

súas deputadas e do seu deputado María Luisa Pierres López, María 

Dolores Toja Suárez, Patricia Vilán Lorenzo, Matilde Begoña 

Rodríguez Rumbo 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, con motivo do día 25 de novembro Día, 

Internacional contra a Violencia de Xénero. 
 

Exposición de motivos 
 

Un ano máis,  con motivo do Día Internacional contra a Violencia de 

Xénero, desde o Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia 

queremos manifestar o noso máis firme compromiso coas mulleres 

vítimas da violencia de xénero. Un compromiso activo día a día, porque  

para erradicar  a violencia requírese o compromiso individual e 

colectivo durante todos  os días do ano.  
 

A loita contra a violencia que se exerce cara ás mulleres, debe ser unha 

prioridade que nos obriga a toda a sociedade no seu conxunto. Unha 

obrigación que lle corresponde en primeira instancia aos gobernos e 

administracións no marco das súas correspondentes competencias. 
 

A violencia de xénero afunde as súas raíces na histórica desigualdade 

que tiveron e aínda seguen tendo as mulleres, como consecuencia do 

patriarcado existente nas nosas sociedades, por iso é fundamental 

abordar a súa erradicación  desde as políticas de igualdade, desde o 

feminismo, para favorecer unha  cultura da igualdade fronte a unha 

cultura da submisión.  
 

No noso país dispomos dun marco lexislativo a través da Lei orgánica 

de medidas de protección integral contra a violencia de xénero, tamén 

de leis autonómicas na maioría das comunidades autónomas e 

recentemente foi aprobado polo Congreso dos Deputados o Pacto de 

Estado Contra a Violencia de Xénero. 
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Para contribuír a erradicar a violencia de xénero precísanse  medidas  

políticas e institucionais  desde os diferentes ámbitos que aborden o 

problema de maneira integral e sexan capaces de dar resposta ás  

necesidades específicas das mulleres vítimas  e ás das súas fillas e 

fillos.  

 

Non se poderá avanzar na erradicación da violencia e na atención 

específica ás mulleres, se non se establecen os mecanismos de 

coordinación necesarios entre as diferentes administracións e 

institucións con responsabilidade na materia, pero tampouco se poderá 

seguir avanzando se non se dotan ás distintas administracións dos 

recursos económicos e de persoal especializado axeitados. 
 

Na resposta integral, as comunidades autónomas son unha peza clave e 

xogan un papel fundamental na loita contra a violencia de xénero. 

especialmente no relativo a prevención, así como a xestión e o 

desenvolvemento de accións nos diferentes ámbitos de responsabilidade 

institucional autonómica.  
 

É imprescindible seguir dotando ás comunidades autónomas no ámbito 

das súas correspondentes competencias, dos recursos axeitados para 

poñer en marcha as medidas acordadas no PACTO DE ESTADO, 

xunto á necesaria coordinación coas administracións locais. 
 

Como se recolle no pacto, respecto á mellora da resposta institucional, 

unha boa coordinación entre as autoridades e organismos responsables 

na loita contra a violencia de xénero resulta indispensable para obter 

resultados satisfactorios. Isto obriga a introducir medidas dirixidas a 

mellorar a resposta institucional a todos os niveis, maximizando o uso 

dos recursos dispoñibles e buscando un traballo coordinado e en rede 

que permita o mellor coñecemento do realizado e a maior eficiencia na 

prevención. 
 

Así mesmo, tal e como figura no acordo do pacto, son as  comunidades 

autónomas as que asumen as competencias da asistencia social ás 

mulleres vítimas de violencia de xénero e dos seus fillos e fillas e están, 

polo tanto, chamadas a xogar un papel clave na prevención, atención e 

reparación do dano. 
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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: 

 

O Parlamento galego insta a Xunta de Galicia a que demande do 

Goberno de España: 

 

1. Cumprir co compromiso económico acordado no Pacto de Estado 

contra a Violencia de Xénero,  ao obxecto de destinar vía 

transferencia as partidas correspondentes ás comunidades 

autónomas, para o desenvolvemento das medidas contempladas 

en dito pacto.  

2. Iniciar os trámites para as modificacións lexislativas necesarias, 

ao obxecto da devolución das competencias ás entidades locais no 

exercicio das políticas de igualdade e contra a violencia de 

xénero, tal como figura no acordo do pacto.  

 

Pazo do Parlamento, 9 de novembro de 2017 

 

Asdo.: María Luisa Pierres López 

  María Dolores Toja Suárez 

  Patricia Vilán Lorenzo 

  Matilde Begoña Rodríguez Rumbo 

  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: 
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María Luisa Pierres López na data 09/11/2017 16:32:19 

 
María Dolores Toja Suárez na data 09/11/2017 16:32:25 

 
Patricia Vilán Lorenzo na data 09/11/2017 16:32:33 

 
Matilde Begoña Rodríguez Rumbo na data 09/11/2017 16:32:37 

 
Juan Manuel Díaz Villoslada na data 09/11/2017 16:32:40 

 
Xoaquín María Fernández Leiceaga na data 09/11/2017 16:32:44 
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Á Mesa do Parlamento 

 

O Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, por iniciativa dos 

seus deputados e da súa deputada Julio Torrado Quintela, José 

Manuel Pérez Seco e Noela Blanco Rodríguez, a través do seu 

portavoz, e ao abeiro do disposto no artigo 160 do Regulamento da 

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

en Pleno. 

 

Exposición de motivos 

 

A asistencia sanitaria no concello de Cedeira ten o seu eixo no centro 

de saúde existente na localidade. Esta infraestrutura merece certa 

intervención que contribuiría a mellorar as condicións para as persoas 

usuarias, no caso de poder ampliar certos espazos e facilitar melloras na 

accesibilidade. Esta localidade, ademais, sitúase xeograficamente con 

problemas de comunicación xa tradicionais e recoñecidos respecto da 

referencia hospitalaria de Ferrol, con viais e tempos que aínda precisan 

melloras posibles. 

 

A contorna completa do edificio do centro de saúde inclúe, ademais de 

algunha outra, unha edificación propiedade da Xunta de Galicia con 

usos trasladables que ocupan pouco espazo. O Concello de Cedeira ten 

manifestado por diversas vías a súa disposición a poder comprar ese 

edificio á Xunta de Galicia, e poñer a disposición o terreo nas 

condicións que a Consellería de Sanidade solicita para facer 

investimentos (sen edificacións, libre de cargas e coas condicións 

necesarias para iniciar obras). Isto implicaría o gasto en compra, 

derrubo, adecuación e tramitación administrativa. 

 

Un acordo nesta liña permitiría ao Concello de Cedeira e á Consellería 

de Sanidade afrontar as necesidades de ampliar o centro de saúde, e así 

ampliar os servicios do municipio que, ademais, podería servir para 

ampliar tamén servicios ao conxunto da comarca.  
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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: 

 

O Parlamento galego insta a Xunta de Galicia a dialogar co Concello de 

Cedeira sobre os servizos de asistencia sanitaria dispoñibles no 

municipio, e a posibilidade de chegar a acordos para a mellora do 

centro de saúde e a súa ampliación. 

 

 

Pazo do Parlamento, 9 de novembro de 2017 

 

Asdo.: Julio Torrado Quintela 

  José Manuel Pérez Seco 

  Noela Blanco Rodríguez 

Deputados e deputada do G.P. dos Socialistas de Galicia 

 

Asdo.: Xoaquín Fernández Leiceaga 

Portavoz do G.P. dos Socialistas de Galicia 

 

 

 

 
Asinado dixitalmente por: 

 
Julio Torrado Quintela na data 09/11/2017 16:40:15 

 
Jóse Manuel Pérez Seco na data 09/11/2017 16:40:21 

 
Noela Blanco Rodríguez na data 09/11/2017 16:40:27 

 
Xoaquín María Fernández Leiceaga na data 09/11/2017 16:40:35 
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Á Mesa do Parlamento 

 

O Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, por iniciativa das 

súas deputadas e dos seus deputados Noela Blanco Rodríguez, Raúl 

Fernández Fernández, María Luisa Pierres López e Julio Torrado 

Quintela, a través do seu portavoz e ao abeiro do disposto no artigo 

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

proposición non de lei para o seu debate en Pleno. 

 

Exposición de motivos 

 

A Convención Internacional sobre os dereitos con discapacidade, 

aprobada o 13 de decembro de 2006 pola Asemblea Xeral de Nacións 

Unidas, supón a consagración do enfoque de dereitos das persoas con 

discapacidade, de modo que considera ás persoas con discapacidade 

como suxeitos titulares de dereitos e que os poderes públicos están 

obrigados a garantir que o exercicio deses dereitos sexa pleno e 

efectivo. 

 

Este grupo parlamentario recibiu numerosas queixas de colectivos 

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

seguen existindo importantes limitacións de accesibilidade para a 

persoas con discapacidade, ou con mobilidade reducida para acceder 

aos servizos de transporte ferroviario de viaxeiros en adecuadas 

condicións de calidade e seguridade. 

 

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

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

persoas con discapacidade e a súa inclusión social, que prevé no seu 

artigo 27 que: 

 

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

persoas con discapacidade para o acceso e utilización dos medios de 

transporte serán esixibles nos prazos e termos establecidos 

regulamentariamente. 

 

Non obstante, as condicións previstas no parágrafo anterior serán 

esixibles para todas as infraestruturas e material de transporte, de 
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acordo coas condicións e prazos máximos previstos na disposición 

adicional terceira, I. 

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

deberá realizar os estudos integrais sobre a accesibilidade aos diferentes 

medios de transporte, no que se considere máis relevante dende o punto 

de vista da non discriminación e da accesibilidade.” 

 

Estando próximo o vencemento deste prazo máximo de esixibilidade 

das condicións básicas de accesibilidade e non discriminación para o 

acceso e utilización dos medios de transportes ferroviarios, non temos 

constancia de que en Galicia se realizaran estudos integrais de 

accesibilidade no transporte ferroviario, o que provoca que se 

cronifiquen as  dificultades de mobilidade e seguridade, ademais de 

xerar incerteza nos colectivos de persoas con discapacidade.  

 

Atendo é un servizo gratuíto de Atención e Asistencia a viaxeiros con 

discapacidade ou mobilidade reducida que Renfe Operadora pon a 

disposición dos clientes do ferrocarril. Trátase dun servizo 

especializado que orienta, informa, e facilita ao viaxeiro o acceso e 

tránsito polas estacións, así como a asistencia na subida e baixada dos 

trens. Na provincia de Ourense este servizo soamente está dispoñible na 

estación de Ourense e do Barco de Valdeorras. 

 

As organizacións de persoas con discapacidade de Ourense uníronse o 

pasado 7 de novembro a unha convocatoria estatal para esixir o 

cumprimento de Real decreto lexislativo 1/2013, de o 29 de novembro, 

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

persoas con discapacidade e a súa inclusión social, e reivindicar en 

concreto melloras na accesibilidade desta estación, así como a 

implantación do servizo Atendo. 
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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: 

 

O Parlamento galego insta a Xunta de Galicia a solicitar do Goberno de 

España:  

 

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

accesibilidade das persoas con discapacidade ou mobilidade 

reducida na estación de tren de O Carballiño. 

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

determinado no estudo integral de accesibilidade, para garantir e 

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

servizos de acceso ferroviario de viaxeiros e viaxeiras en 

condicións de calidade e seguridade na estación do tren de O 

Carballiño. 

 

 

Pazo do Parlamento, 9 de novembro de 2017 

 

Asdo.: Noela Blanco Rodríguez 

  Raúl Fernández Fernández 

  María Luisa Pierres López 

  Julio Torrado Quintela 

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

 

Asdo.: Xoaquín Fernández Leiceaga 

Portavoz do G.P. dos Socialistas de Galicia 

 

 
Asinado dixitalmente por: 

 
Noela Blanco Rodríguez na data 09/11/2017 16:50:37 

 
Raúl Fernández Fernández na data 09/11/2017 16:50:43 

 
María Luisa Pierres López na data 09/11/2017 16:50:48 

 
Julio Torrado Quintela na data 09/11/2017 16:50:52 
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Xoaquín María Fernández Leiceaga na data 09/11/2017 16:50:57 
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Á Mesa do Parlamento 

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

iniciativa das deputadas e deputados Luis Bará Torres, Montserrat Prado 

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

e Noa Presas Bergantiños, ao abeiro do disposto no Regulamento da Cámara, 

presenta a seguinte Proposición non de lei para o seu debate en Pleno. 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Nas vindeiras semanas está previsto que rematen as obras de ampliación 

da Ponte de Rande e de novos accesos e carrís en Santiago, Pontevedra e 

Vilaboa, actuacións contempladas nos acordos asinados polo Ministerio de 

Fomento coa concesionaria da AP9. 

En virtude destes acordos está prevista unha suba do 1% das peaxes da 

autoestrada, incremento que se vai sumar ao IPC e aos que xa se produciron na 

pasada década e que superan o 26%.  

Esta situación prodúcese ao tempo que empeora o servizo, se reduce o 

persoal das cabinas e se incrementan os beneficios da concesionaria. Unha suma 

de agravios que causa indignación e malestar nas persoas que usan a diario esta 

infraestrutura. 
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2 

 

Por outra parte, o pobo galego asiste con rabia a sucesivos e vergoñentos 

vetos do PP do sr Rajoy ao traspaso a Galiza da titularidade da AP 9. E á actitude 

cómplice, servil e submisa do PP galego e do goberno da Xunta. 

 

Polo anteriormente exposto, o Grupo Parlamentar do BNG presenta a 

seguinte proposición non de lei para o debate en Pleno: 

“O Parlamento galego insta á Xunta de Galiza a  

1. Demandarlle ao Ministerio de Fomento que tome as medidas necesarias 

para que non se aplique a suba do 1% nas peaxes da AP9, ou que en todo caso 

este incremento sexa asumido con cargo aos orzamentos do Estado. 

2. Esixir ao goberno do Estado que tome as medidas necesarias para 

- Mellorar o servizo que presta a concesionaria, nomeadamente para evitar 

as retencións e os atascos que se producen de maneira reiterada e inxustificada. 

- Recuperar o persoal suprimido pola concesionaria, especialmente o que 

ten que ver co mantemento da infraestrutura e as cabinas de peaxe. 

- Investigar e sancionar á concesionaria polo monumental atasco do 

pasado 27 de outubro. 

- Aprobar un protocolo de actuación en caso de atascos, que inclúa o 

levantamento das barreiras cando a retención supere 1 Km. 
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3. Dirixirse ao Ministerio de Fomento do goberno español para que 

levante o veto á transferencia da titularidade e da xestión da AP 9 a Galiza.” 

 

Santiago de Compostela, 9 de novembro de 2017 

 

Asdo.: Luis Bará Torres 

Noa Presas Bergantiños 

Montserrat Prado Cores 

Olalla Rodil Fernández 

Xosé Luis Rivas Cruz 

Deputadas e deputados do G.P. do BNG 

Ana Pontón Mondelo  

Portavoz do G.P. do BNG 

 

 

 

Asinado dixitalmente por: 

 

Xose Luis Rivas Cruz na data 09/11/2017 17:36:14 

 

María Montserrat Prado Cores na data 09/11/2017 17:36:21 

 

Noa Presas Bergantiños na data 09/11/2017 17:36:23 
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Olalla Rodil Fernández na data 09/11/2017 17:36:27 

 

Xosé Luis Bará Torres na data 09/11/2017 17:36:31 

 

Ana Pontón Mondelo na data 09/11/2017 17:36:34 
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Mesa do Parlamento 

 

O Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, por iniciativa da 

súa deputada e do seu deputado, Concepción Burgo López, Luis 

Álvarez Martínez e Abel Losada Álvarez, a través do seu portavoz e 

ao abeiro do disposto no artigo 160 do Regulamento da Cámara, 

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

 

Exposición de motivos 

 

As axudas a etapa predoutoral son fundamentais dentro de calquera 

estratexia de impulso a investigación,  xa que con elas comenza a 

formación do persoal básico para desenvolver a política de I+D que 

necesita o noso país 

A Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria 

convoca estas axudas destinadas a investigadores do SUG, pero as 

bases  teñen problemas e déficits que está denunciando a Asemblea de 

Investigadoras de Compostela e que, dende o noso punto de vista,  son 

graves e teñen que ser inmediatamente arranxados 

En primeiro lugar poñen o acento nos atrasos sistemáticos na 

convocatoria de axudas predoutorais dende o ano 2012, primeira do 

Plan I2C 2011-2015,  ata 2017 (11 meses de diferencia), de tal maneira 

que en seis anos se publicaron tan só cinco convocatorias destas axudas 

poque no ano 2015 non á houbo, restando polo tanto o número de 

contratados e aforrando unha parte dos fondos a investir, que 

imaxinamos era o que se quería. Esta actitude é un claro engano por 

parte da Consellería. É necesario acordar un  prazo fixo para convocar 

estas axudas, dando seguridade aos solicitantes e á totalidade do 

proceso. 

Outra grave consecuencia de dinámica administrativa que leva adiante a 

Consellería de Educación na convocatoria de estas axudas e da falta de 

previsión nelas, é o sucedido ca resolución deste ano 2017 publicada o 
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9 de agosto, oito días mais tarde da data fixada pola convocatoria para a 

firma dos contratos, de feito estes contratos firmáronse sen ter unha 

resolución formal e firme o que é unha irregularidade. 

Consecuencia dos atrasos das convocatorias é tamén que as persoas 

matriculadas en programas de doutoramento do SUG no curso 

2016/2017, tal como ordenan as bases, tivesen que agardar todo un ano 

académico sen garantías de financiación para a realización da súa tese o 

que leva a incerteza e precariedade. 

Tamén manifestan problemas nas listas de espera,  dado que todos os 

anos, como é lóxico, hai renuncias,  sobre todo pola concesión de 

axudas de FPU (polo que habería que buscar a maior coordinación con 

elas),  e os prazos para poder cubrir as vacantes por renuncia son moi 

cortos e pouco adecuados. De feito,  nas convocatorias de 2013 e 2014  

estas carencias tiveron como consecuencia   que mais de corenta 

contratos quedaron sen firmar e polo tanto moitos solicitantes en 

axudas para realizar a súa tese doutoral. 

Da mesma maneira,  nas convocatorias de estas axudas hai cuestións 

que discriminan a unha parte dos solicitantes como a esixencia de 

adecuarse o tema da tese as liñas estratéxicas  marcadas pola 

Consellería e a pertenza a centros de investigación de referencia, o que 

discrimina a estudantes de doutoramento que investigan en asuntos 

distintos ou unidos a outros grupos ou centros de investigación. 

Discriminación que é moito mais evidente aínda para os investigadores 

en Arte e Humanidades e Ciencias Sociais. 

Como tamén é discriminatorio a existencia de dúas modalidades A e B, 

e que por riba as persoas que queiran acadar unha axuda  teñan que 

elixir ao presentar a solicitude entre o modalidade A ou B cando poden 

ter os méritos necesarios para presentarse a calquera delas.  Da mesma 

maneira as condicións solicitadas para as estadías son claramente 

restritivas e por iso inadmisibles. 
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Existe tamén nestas convocatorias alumnado claramente discriminado 

dado que aqueles que rematase os seus estudos con anterioridade a 

2013 non pode solicitar unha axuda, así como é discriminatorio que aos 

licenciados e licenciadas con 300 créditos se lles calcule para o acceso 

as axudas,  a nota media tan só da licenciatura sen poder incluír as 

notas do mestrado en moitos casos necesario para matricularse nun 

programa de doutoramento, mestras o estudantado que cursou un grao 

sí accede cunha nota media que inclúe á do máster realizado 

 

Demoras, erros administrativos, discriminacións para os solicitantes, 

peticións inexplicables... fan necesario cambiar as bases das 

convocatorias de axudas a etapa predoutoral, de maneira que sexan 

mais xustas, mais efectivas e cumpran a labor de impulso a 

investigación nas universidades. 

Polo exposto, o Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia 

presenta a seguinte Proposición non de lei: 

 

O Parlamento de Galicia insta a Xunta de Galicia a modificar as bases 

das convocatorias para a concesión de axudas a etapa predoutoral nos 

seguintes aspectos: 

- A convocatoria  destas axudas  a etapa predoutoral debe ser publicada 

sempre dentro do primeiro trimestre de cada ano. 

-Modificarase toda a organización das listas de espera para cubrir as 

renuncias de maneira que se posibilite que todas as vacantes queden 

cubertas. 
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-Eliminarase a existencia de dúas modalidades de axudas e 

formalizarase unha soa que non estea unida a liñas de adecuación 

estratéxica de maneira que haxa verdadeira igualdade nas condicións 

para acadar unha axuda.  

-Organizarase de maneira mais adecuada os requisitos para a estadía no 

estranxeiro de forma que a decisión do lugar e o titor porá facerse ao 

longo dos anos de duración das axudas 

-Eliminarase a restrición para optar a estas axudas ao alumnado que 

rematara os seus estudos antes de 2013. 

-Eliminarase a obriga de que os solicitantes da axuda estean 

matriculados nun programa de doutoramento do SUG 

-Permitirase acadar a nota media do expediente dos solicitantes que 

cursaron unha licenciatura  cas cualificacións de dita licenciatura e 

tamén do máster realizado para a admisión nos estudos de terceiro 

ciclo. 

Pazo do Parlamento, 9 de novembro de 2018 

 

 Asdo.: Concepción Burgo López 

   Luis Manuel Álvarez Martínez 

   Abel Losada Álvarez 

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

 Asdo.: Xoaquín Fernández Leiceaga 

 Portavoz do G.P. dos Socialistas de Galicia 

 

 
Asinado dixitalmente por: 

 
Maria de la Concepción Burgo López na data 09/11/2017 17:50:30 

 
Luis Manuel Álvarez Matínez na data 09/11/2017 17:50:37 

 
Abel Fermín Losada Álvarez na data 09/11/2017 17:50:44 
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Xoaquín María Fernández Leiceaga na data 09/11/2017 17:50:50 
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   Á MESA DO PARLAMENTO 

 

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

Lago Peñas e Antón Sánchez García, ao abeiro do disposto no artigo 160 do 

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

debate na Comisión 3.ª. 

 

Exposición de motivos. 

A precariedade laboral está acadando niveis inaceptables no mercado de traballo 

en Galicia, agravando un problema que vén de atrás pero que vai a máis. Un 

indicador preciso para cuantificar este problema é a taxa de temporalidade, que 

mide a porcentaxe de persoas asalariadas cun contrato temporal sobre o total de 

asalariados. 

A taxa de temporalidade de 2014 era do 21,3% e agora, no terceiro trimestre de 

2017, disparouse ata o 28,1%. A temporalidade incrementouse en sete puntos, 

una evolución moi negativa en especial si a comparamos coa media do Estado. 

No conxunto de España a taxa incrementouse en catro puntos ata situarse no 

27,1%. 

A comparación destes datos deixa una situación moi preocupante: a 

temporalidade contractual medra moito máis en Galicia que no Estado e pasamos 

de ter una taxa inferior en 2014 a tela superior á media de España en 2017. 

Crece a taxa porque case todo o emprego asalariado xerado no último ano e 

temporal: o número de asalariados aumenta en 10.000 persoas pero só 1.100 

teñen un contrato indefinido e, polo tanto, 8.900 teñen un contrato de duración 

determinada. 
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Expresado en porcentaxes, o 89% do emprego asalariado xerado nos últimos 

doce meses, nove de cada dez, ten un contrato temporal.  

Este é o modelo laboral que sae da reforma laboral e do modelo de crecemento, 

un modelo de relacións laborais baseado na precariedade con graves 

consecuencias para a vida das persoas pero tamén para a estrutura económica e o 

crecemento do PIB. 

Ante esta situación, o Grupo Parlamentario de En Marea presenta a seguinte 

Proposición non de lei para o seu debate oral en Comisión: 

O Parlamento insta a Xunta de Galicia a presentar antes de tres meses un plan 

para combater o grave problema do abuso na contratación temporal. 

 Santiago de Compostela, 3 de novembro de 2017. 

 

  Asdo.: Manuel Lago Peñas 

   Antón Sánchez García 

   Deputado e voceiro s. do G.P. de En Marea. 

 

 

 

 

 

Asinado dixitalmente por: 

 

José Manuel Lago Peñas na data 03/11/2017 11:08:12 
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Antón Sánchez García na data 03/11/2017 11:08:20 
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Á Mesa do Parlamento 

 

 

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

deputados, José Manuel Pérez Seco e Abel Fermín Losada Álvarez, a través do 

portavoz e ao abeiro do disposto no artigo 160 do Regulamento da Cámara, 

presenta ante esa mesa a seguinte proposición non de lei para o seu debate na 

Comisión 6ª. 

 

 

O problema dos lumes en Galicia non é un problema novo. De maneira 

continuada véñense producindo feitos e situacións que alimentan e favorecen a 

aparición de lumes no monte e en todo tipo de terreos. O descoido e desleixo das 

labores de coidado do monte e terras agropecuarias supón un elemento de gran 

perigo, é un factor tremendamente facilitador da aparición e, sobre todo, da 

propagación dos lumes. É imprescindible levar a cabo unha política de 

prevención eficiente, con investimentos decididos e realmente comprometidos, 

que aposte polo coidado e o mantemento concienciado en colaboración coas 

comunidades de montes, concellos, deputacións, agrupacións ecoloxistas, 

distintas organizacións e todos os niveis da Administración e dos distintos 

colectivos. 

 

 

A extensión e proliferación dos lumes que afectaron a boa parte da xeografía 

galega, nomeadamente nas provincias de Pontevedra, Ourense e Lugo, tiveron un 

impacto desastroso a todos os niveis, destacando, en primeiro lugar, o nivel 

familiar e comunitario (ca perda de vidas humanas na catástrofe); o nivel medio 

ambiental (afectando a espazos naturais, bosques, fauna, etc) e o socioeconómico 

(con especial impacto no rural, afectando a moitos postos de traballo, vivendas, 

infraestruturas, etc). 

 

 

Ademais, a vaga de lumes afectou a zonas moi relevantes do sector turístico, 

facendo que a perda paisaxística se sume á perda económica das zonas afectadas, 

en especial aos responsables de casas rurais e albergues. As rutas de sendeirismo, 

as andainas polos espazos naturais protexidos e o impacto medio ambiental son 

aspectos que van tardar en recuperarse totalmente, pese ao esforzo dos veciños e 

veciñas. 

 

 

A gran cantidade de lumes, que se deron nesa fin de semana negra para Galicia, 

sumada ás condicións meteorolóxicas adversas, supuxeron unha nova desgraza 

para o país, para a súa riqueza medioambiental, social, económica e, incluso, para 

62593



Partido dos 
Socialistas 
de Galicia 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

Grupo Parlamentario 

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

a nosa propia idiosincrasia, atacando a nosa propia percepción sobre o coidado 

do medio ambiente e da nosa terra. Esta calamidade foi capaz de sacar o mellor 

dos galegos e galegas tratando de atallar os diversos focos que se ían propagando 

e prendendo ao longo e ancho do noso territorio. 

 

 

Por iso o Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia presenta a seguinte 

proposición non de lei: 

 

 

O Parlamento de Galicia insta o Goberno galego a, que en colaboración 

coas organizacións profesionais do sector, facer unha diagnose das 

consecuencias e o impacto no turismo galego da vaga de lumes do ano 

2017, e sacar propostas coas que paliar os posibles efectos negativos no 

sector. 
 

 

Pazo do Parlamento, 3 de novembro de 2017 

 

 
 

 

 

 

Asinado dixitalmente por: 
 

Jóse Manuel Pérez Seco na data 03/11/2017 11:15:40 
 

Abel Fermín Losada Álvarez na data 03/11/2017 11:15:56 
 

Xoaquín María Fernández Leiceaga na data 03/11/2017 11:16:04 
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Á MESA DO PARLAMENTO  

 

O Grupo Parlamentar de EN MAREA, a iniciativa da súa deputada Carmen 

Santos Queiruga e Juan José Merlo Lorenzo ao abeiro do disposto no artigo 

160 do Regulamento da Cámara, presenta a seguinte Proposición non de lei  

para o seu debate na Comisión 8ª, sobre a situación que atravesan os ex-

mariñeiros agrupados na asociación Long Hope. 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

A situación que viven aqueles traballadores que prestaron servicios en buques 

noruegueses antes de 1994 segue a ser moi delicada. Máis de 12.000 persoas 

afectadas, das cales 8.000 son galegas, loitan desde fai moito tempo para que o 

Estado noruegués lle recoñeza unha pensión ou a devolución das contribucións 

realizadas durante todos os anos que estiveron traballando no país nórdico, xa 

que antes da entrada de Noruega na Unión Europea (1994) non foron recoñecidos 

como traballadores emigrantes por dito país, ao considerar que non residían no 

mesmo. 

A súa loita é incansable, tanto a través da mobilización social como por vía 

xudicial. Sen embargo, en Xullo deste ano recibiron un novo revés, xa que a 

Corte Suprema de Noruega rexeitou a demanda presentada polo colectivo, 

entendendo que antes débese recorrer aos diferentes tribunais de apelación. Esta 

resolución significa un alongamento do proceso, xa que a intención última dos 

mariñeiros agrupados na asociación Long Hope é chegar ao Tribunal Europeo de 

Dereitos Humanos de Estrasburgo. Debemos ter presente que a maioría dos 

afectados teñen máis de 80 anos, polo que dilatar no tempo a vía xudicial xoga en 

contra dos afectados. 
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O Estado español, a través do Ministro de Exteriores Alfonso Dastis, prometeu a 

principios de ano de que se ía a interesar pola súa situación e que se buscaría 

acadar unha solución co país noruegués. O tempo pasa e as negociacións 

prometidas (se existen) non están a dar un resultado positivo. Os mariñeiros 

senten que o Estado os deixou abandonados na súa loita.  

Polo exposto, formulamos a seguinte Proposición non de lei: 

 O Parlamento galego insta á Xunta de que Galicia a que se dirixa ao Goberno 

español co fin de que se adopten as medidas oportunas que permitan a 

consecución dos obxectivos do colectivo de Mariñeiros Long Hope,  

personándose perante o Tribunal Europeo dos Dereitos Humanos polo 

incumprimento por parte do Estado Noruegués da prohibición de discriminación 

por razón de nacionalidade, de tal forma que se recoñeza o dereito a percibir a 

pensións de xubilación ou a devolución dos impostos incorrectamente recadados 

aos Mariñeiros, maioritariamente galegos, do colectivo Long Hope. 

 

Santiago de Compostela, 3 de novembro de 2017. 

 

   Asdo.: Carmen Santos Queiruga 

    Juan José Merlo Lorenzo 

    Voceira s. e deputado do G.P. de En Marea. 
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Asinado dixitalmente por: 

 

Carmen Santos Queiruga na data 03/11/2017 13:27:27 

 

Juan José Merlo Lorenzo na data 03/11/2017 13:27:33 
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Á Mesa do Parlamento 

 

 

O Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia por iniciativa das súas 

deputadas e do seu deputado, Matilde Begoña Rodríguez Rumbo, Noela Blanco 

Rodríguez 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 5ª. 

 

 

Melide é un concello que ten 7.482 habitantes (IGE 2016) e que conta cun centro 

de saúde moi deteriorado, o que impide a atención sanitaria en condicións 

axeitadas tanto para a cidadanía como para o persoal sanitario que desenvolve o 

seu traballo neste centro de saúde. 

 

 

A construción dun novo centro de saúde para Melide é unha necesidade urxente, 

que xa estaba previsto no Plan Director de Infraestruturas Sanitarias para Galicia 

2008-2013, deseñado polo Goberno de Emilio Pérez Touriño; compromiso que 

foi paralizado coa chegada do Sr. Feijóo á Xunta de Galicia.  

 

 

Dende o ano 2012, o Goberno da Xunta de Galicia vén asignando nos créditos 

iniciais dos orzamentos diferentes contías, que eran claramente insuficientes para 

facer fronte á construción do centro de saúde, pero que nunca se executaron: 

 

 

2012  .............  500.000 € 

2013  .............  771.000 € 

2014  .............  19.063 € 

2015  .............   0 € 

2016  .............   300.000 € 

2017  .............   400.000 € 

 

 

O Grupo Parlamentario Socialista ten presentado iniciativas para interesarse polo 

desenvolvemento desta actuación e urxir unha inmediata solución a esta situación 

de precariedade, tendo como resposta a iniciativa POP 18684 (rexistro 25298 de 

24 de xullo de 2014) na que se afirma: “A Xunta de Galicia mantén o 

compromiso de dotar aos veciños de Melide dun novo centro de saúde no prazo 

máis breve posible” 
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Non obstante, comprobamos como no proxecto de orzamentos da Xunta de 

Galicia para o exercicio 2018  aparecen de novo  0 € para esta obra, por iso o 

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, presenta a seguinte proposición 

non de lei: 

 

 O Parlamento de Galicia insta o Goberno galego a comprometer un calendario 

concreto de actuacións a desenvolver para a construción do novo centro de saúde 

de Melide, e a asignar unha partida orzamentaria suficiente para a súa 

construción e posta en funcionamento. 

 

Pazo do Parlamento, 3 de novembro de 2017 
 

 

 

Asinado dixitalmente por: 
 

Matilde Begoña Rodríguez Rumbo na data 03/11/2017 13:28:24 
 

Noela Blanco Rodríguez na data 03/11/2017 13:28:34 
 

Julio Torrado Quintela na data 03/11/2017 13:28:41 
 

Xoaquín María Fernández Leiceaga na data 03/11/2017 13:28:50 
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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, Montserrat Prado Cores, Ana 

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

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

Proposición non de lei para o seu debate na Comisión 7ª. 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Durante as últimas semanas, este Grupo Parlamentar tivo coñecemento de 

preocupantes novas arredor do futuro do desenvolvemento produtivo do silicio solar no 

noso país. Diversas novas recollidas polos medios de comunicación alertan das 

intencións do conglomerado empresarial Ferrotlántica-Ferroglobe no que se enmarca 

FerroSolar de desprazar postos de traballo e proxectos de investigación cara 

Puertollano.  

Cómpre lembrar que Silicio FerroSolar é un activo empresarial que foi creado 

no 2008 co obxectivo de desenvolver tecnoloxías de purificación de silicio e integrar 

tecnoloxías para obter Silicio de grado solar que serve para desenvolver pezas 

empregadas na xeración de enerxía fotovoltaica. Combinando a pureza e alta calidade 

do material obtido no noso país, na mina de Serrabal, co desenvolvemento tecnolóxico 

chegan a producir un pó de silicio de altísima calidade, cunha pureza próxima ao cen 

por cen, o que sitúa Galiza e á empresa na vangarda, obtendo a mellor calidade do 

produto, que pode usarse de forma completa.  
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Neste camiño, alén da riqueza do material, que debera ter un retorno na fixación 

de traballo por parte da parte explotadora, xa que se trata dunha extracción dos nosos 

recursos naturais, ten un importante papel o desenvolvemento investigador. Así mesmo, 

a esa tarefa teñen contribuído investimentos ao longo do tempo por parte das 

administracións públicas, o que incide na necesidade dunha correspondencia entre a 

actividade extractora e a actividade que desenvolva a parte da produción que ten que ver 

co valor engadido. Máis aínda, hai outros motivos de peso que levan a considerar que a 

mellor estratexia é desenvolver o ciclo na nosa comunidade, tamén motivos de tipo 

económico e lóxica empresarial. Por exemplo, é obvio que o desprazamento do material 

até outras localizacións diferentes á Galiza engade un custo en materia de transporte, en 

materia de emisión e polo tanto en materia económica. Doutra banda, o longo historial 

de incumprimentos canto a investimentos e fixación de postos de traballo do grupo 

empresarial debe facer saltar todas as alertas e procurar unha unidade social e 

institucional a favor do mantemento do emprego no noso país e do desenvolvemento da 

actividade industrial vinculada ao coñecemento.  

Desde o Bloque Nacionalista Galego apostamos porque a produción industrial 

debe ter un retorno para Galiza en termos sociais e económicos, nomeadamente cando 

para o seu desenvolvemento é preciso desenvolver actividades extractivas con custos 

ambientais e tamén sociais. Entendemos, polo tanto, que camiñar cara un 

desenvolvemento desta actividade na que a extracción do mineral natural, que ademais 

ten unhas condicións excelentes, se desenvolve en Galiza pero non así as actividades de 

produción, investigación e desenvolvemento, é tremendamente negativo e propio dun 

modelo colonial que non compartimos.  
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Por todos estes motivos, o Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego 

presenta a seguinte proposición non de lei para o seu debate na Comisión 7ª: 

“O Parlamento de Galiza acorda instar á Xunta de Galiza a solicitar do grupo 

Ferrotlántica-Ferroglobe que todos os investimentos e postos de traballo derivados da 

fabricación en todas as súas fases de silicio solar teñan lugar en Galiza, atendendo ás 

concesións que actualmente ten outorgado este grupo empresarial sobre nosos recursos 

minerais así como a levar a cabo as actuacións necesarias para favorecer o peche do 

ciclo produtivo no noso país.” 

 

Santiago de Compostela, 6 de novembro de 2017 

 

Asdo.: Noa Presas Bergantiños 

Montserrat Prado Cores 

Olalla Rodil Fernández 

Xosé Luis Rivas Cruz 

Luis Bará Torres 

Deputadas e deputados do G.P. do BNG 

Ana Pontón Mondelo  

Portavoz do G.P. do BNG 

 

 

 

Asinado dixitalmente por: 
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Noa Presas Bergantiños na data 06/11/2017 11:15:44 

 

María Montserrat Prado Cores na data 06/11/2017 11:15:51 

 

Xose Luis Rivas Cruz na data 06/11/2017 11:15:55 

 

Olalla Rodil Fernández na data 06/11/2017 11:16:00 

 

Xosé Luis Bará Torres na data 06/11/2017 11:16:04 

 

Ana Pontón Mondelo na data 06/11/2017 11:16:07 
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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, Montserrat Prado Cores, Ana 

Pontón Mondelo, Xosé Luis Rivas Cruz, Luis Bará Torres e Noa Presas 

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

Proposición non de lei para o seu debate en Comisión, sobre as axudas de apoio á 

etapa predoutoral en Galiza. 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Con data do 9 de xuño o Diario Oficial de Galiza (DOG) publicou a Orde do 29 

de maio de 2017, conxunta da Consellaría de Cultura, Educación e O.U e da Consellaría 

de Economía, Emprego e Industria, pola que se estabelecen as bases para a concesión, 

en réxime de concorrencia competitiva, das axudas de apoio á etapa predoutoral nas 

universidades do SUG, nos organismos públicos de investigación de Galiza e noutras 

entidades do Sistema galego de I+D+i.  

En xuntanza co grupo parlamentar do Bloque Nacionalista Galego, a Asemblea 

de Investigadoras de Compostela, expuxo os problemas que están a atinxir as persoas 

investigadoras en etapa predoutoral e que se veñen sucedendo desde hai anos. Entre 

eles,  

1. As sucesivas demoras na convocatoria das devanditas axudas que 

acumularon case 11 meses no ano 2017 en relación coa de 2012.  
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2. A data de resolución da convocatoria, 8 días despois da data 

límite para a sinatura dos contratos.  

3. O tempo de agarda que deriva deste atraso e que abocou as 

persoas solicitantes matriculadas en programas de doutoramento do SUG no 

curso 2016/2017 a agardar todo un curso académico sen garantías de ter 

financiamento.  

4. Críticas aos criterios de avaliación que supoñen a discriminación 

do estudantado de doutoramento que non investigan asuntos indicados polo FSE 

ou que non pertencen a un grupo de investigación dos centros promovidos.  

5. A imposición de restricións na escolla do destino no que 

desenvolver a obrigada estadía exterior e o tempo no que esta debe decorrer. 

6. A fixación dun límite temporal para poder concorrer a estas 

axudas impedindo que poidan facelo aquelas persoas licenciadas ou graduadas 

antes do 1 de xaneiro de 2013 (agás excepcións). Como xa ten denunciado o 

BNG diante dun criterio semellante introducido nas axudas postdoutorais, este 

criterio limitador supón de facto unha discriminación por razón de idade e en 

ningún caso responde a razóns académicas.  

Todas estas cuestións supoñen un atranco no acceso a estas axudas que 

constitúen un elemento fundamental para as persoas que deciden iniciar unha carreira 

investigadora. Aliás, mesmo impediron nas convocatorias de 2013 e 2014 que se 

asinasen todos os contratos ao non facer a administración uso das listaxes de agarda 

despois das renuncias que cada ano se producen, en boa medida, como resultado da 

resolución das FPU. Tanto é así que a falta de coordinación entre ambas as dúas 

convocatorias, denuncian desde a Asemblea de Investigadoras de Compostela, e o 
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limitado prazo para a adxudicación das prazas que foran obxecto de renuncia, 

provocaron que máis de 40 contratos ficasen sen asinar. 

 

Por todo o exposto, o Grupo Parlamentar do BNG presenta a seguinte 

proposición non de lei para o seu debate en comisión:  

“O Parlamento insta a Xunta de Galiza a:  

1. Publicar de maneira estábel no primeiro trimestre do ano a Orde 

pola que se fixan as bases para a concesión, en réxime de concorrencia 

competitiva, das axudas de apoio á etapa predoutoral nas universidades do SUG, 

nos organismos públicos de investigación de Galiza e noutras entidades do 

Sistema galego de I+D+i; de xeito que a resolución se produza a máis tardar no 

mes de xullo co obxectivo de que as persoas beneficiarias poidan saber que o 

son ao comezo do curso académico (setembro) impedindo, ademais, que poidan 

ficar contratos sen asinar en ningunha convocatoria.  

2. Suprimir nas vindeiras convocatorias a limitación na data de 

obtención do título de Licenciatura e Grao.  

3. Suprimir a obriga de contar con matrícula previa no programa de 

doutoramento do SUG.  

4. Flexibilizar as restricións na realización da obrigada estadía no 

exterior (quer no momento da escolla do destino, quer no prazo temporal fixado 

para o seu cumprimento) posibilitando, cando menos, que esta poida ser 

modificada despois da resolución da convocatoria en función das necesidades 

e/ou dispoñibilidade do lugar de destino e da persoa beneficiaria da axuda.  
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5. Posibilitar a ponderación da nota media do expediente ás persoas 

candidatas que posúan un título de licenciatura permitindo introducir tamén o 

promedio dos estudos de mestrados e/ou aqueloutras titulacións precisas para a 

admisión en estudos de terceiro ciclo.” 

 

Santiago de Compostela, 6 de novembro de 2017 

 

Asdo.: Olalla Rodil Fernández 

Noa Presas Bergantiños 

Montserrat Prado Cores 

Xosé Luis Rivas Cruz 

Luis Bará Torres 

Deputadas e deputados do G.P. do BNG 

Ana Pontón Mondelo  

Portavoz do G.P. do BNG 

 

 

 

Asinado dixitalmente por: 

 

Olalla Rodil Fernández na data 06/11/2017 13:49:00 

 

María Montserrat Prado Cores na data 06/11/2017 13:49:09 

 

Xose Luis Rivas Cruz na data 06/11/2017 13:49:12 
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Noa Presas Bergantiños na data 06/11/2017 13:49:13 

 

Xosé Luis Bará Torres na data 06/11/2017 13:49:15 

 

Ana Pontón Mondelo na data 06/11/2017 13:49:19 
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Á Mesa do Parlamento 

 

 

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

deputadas e do seu deputado, María Dolores Toja Suárez, María Concepción 

Burgo López e Luís Manuel Álvarez Martínez, a través do portavoz e ao abeiro 

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

seguinte proposición non de lei para o seu debate na Comisión 4ª. 

 

 

Don Enrique Labarta Pose (Baio, 1863-Barcelona, 1925), escritor e xornalista 

galego, referente da literatura galega de finais do século XIX e primeiro cuarto 

do século XX. Cabe destacar na súa traxectoria a súa participación nos faladoiros 

da Academia da Mocidade Católica, onde ten ocasión de coñecer a escritores 

como Valle-Inclán, Augusto González Bicada, Juan Barcia Caballero, Vázquez 

de Mella, Cabeza de León ou Alfredo Brañas.  

 

 

Labarta Pose é un poeta encadrado na liña costumbrista de finais do século XIX, 

aínda que incorporou elementos modernistas. Algunhas das súas obras: Galicia 

Humorística (1888), O País Galego (1888), A Pequena Patria (1890), Extracto de 

Literatura (1893) e Pasatempos (1893-1894); dirixiu Galicia Moderna (1897) e 

colaborou en Galicia Recreativa e A miña Terra co pseudónimo de Antón de 

Rabodegalo. Un dos volumes da Biblioteca Galega comprende a obra do Tío 

Miseria e outros contos, de Labarta Pose. 

 

 

A súa memoria segue aínda viva na súa vila natal. Así, o colexio da localidade 

leva o seu nome, mentres que as asociacións locais de carácter cultural máis 

relevantes (Adro e Badius) homenaxean ano tras ano ao escritor coa finalidade de 

propoñer a súa homenaxe coa dedicación do Día das Letras Galegas, ata o punto 

de constituírse unha comisión para canalizar esta petición, encabezada por un 

científico e catedrático da Universidade de Santiago de Compostela, o profesor 

Jorge Mira, coñecido divulgador e director do programa Conciencia da USC. 

 

 

Quizá un dos fitos máis relevante no afán por destacar a figura e a obra do 

escritor, viviuse hai máis de 20 anos coa publicación da obra Contos (Galaxia, 

editada por Xosé Manuel Varela Varela e Xosé María Lema), un libro que 

recolle oito dos relatos que Labarta Pose publicara en 1897 e 1908 en revistas 

diversas. 
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Enrique Labarta Pose foi pioneiro introducindo a literatura na Costa da Morte, e 

con ela o xénero humorista, como un sinal de identidade dos seus relatos, 

ambientados en moitos lugares do interior desta comarca da provincia da Coruña  

 

 

Por iso o Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia presenta a seguinte 

proposición non de lei: 

 

 

O Parlamento de Galicia insta o Goberno galego a implicarse institucional e 

orzamentariamente na difusión e conmemoración da figura e da obra do 

intelectual, escritor e poeta baiés, Enrique Labarta Pose a través de convenios de 

colaboración co Concello de Zas (no que se sitúa a localidade na que naceu), e 

coas entidades culturais Adro e Badius, que veñen todos eles emprendendo 

actualmente actividades de homenaxe e conmemoración da vida e da obra de 

Enrique Labarta Pose. 

 

 

Pazo do Parlamento, 6 de novembro de 2017 

 

 
Asinado dixitalmente por: 

 
María Dolores Toja Suárez na data 06/11/2017 16:31:57 

 
Maria de la Concepción Burgo López na data 06/11/2017 16:32:13 

 
Luis Manuel Álvarez Matínez na data 06/11/2017 16:32:25 

 
Xoaquín María Fernández Leiceaga na data 06/11/2017 16:32:42 
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Á Mesa do Parlamento 

 

 

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

deputadas e do seu deputado, Matilde Begoña Rodríguez Rumbo, Patricia Vilán 

Lorenzo e Juan Manuel Díaz Villoslada, 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. 

 

 

No Diario Oficial de Galicia do 14 de marzo de 2017, a Consellería de 

Economía, Emprego e Industria publicou a Orde do 2 de marzo de 2017 pola que 

se establecen as bases reguladoras para a concesión, en réxime de concorrencia 

competitiva, de subvencións aos concellos galegos para a creación de espazos 

activos de emprendemento comercial no medio rural e se procede á súa 

convocatoria para o ano 2017 (código de procedemento IN201I). 

 

 

Na propia exposición de motivos, establécese que “O Plan estratéxico de impulso 

ao comercio de Galicia 2015-2020 ten entre os seus obxectivos o apoio á 

creación de empresas comerciais, impulsando as novas ideas, a competitividade e 

o emprendemento, e sinala que Galicia presenta unha riqueza rural que merece 

ser preservada tamén desde o punto de vista comercial, garantindo unha dotación 

comercial suficiente, para o que é necesario potenciar a creación de empresas 

situadas no ámbito rural polas sinerxías xeradas, a procura do equilibrio da oferta 

comercial do territorio, a garantía do abastecemento da poboación rural e a 

mellora da comercialización dos produtos autóctonos”. 

 

No Anexo I recolle as bases reguladoras para a concesión das subvencións, que 

no artigo 3 establece que poderán ser beneficiarios das subvencións, sen prexuízo 

de reunir os demais requisitos establecidos nestas bases, os concellos da 

Comunidade Autónoma de Galicia de ata 20.000 habitantes.  

 

 

No artigo 8 establece os criterios de valoración das solicitudes presentadas. 

 

 

No Diario Oficial de Galicia do 4 de setembro de 2017 a Consellería de 

Economía, Emprego e Industria publicou a Resolución do 23 de agosto de 2017, 

da Dirección Xeral de Comercio e Consumo, pola que se publican as 

subvencións concedidas ao abeiro da dita Orde, resultando beneficiados 11 

concellos. 

62611



Partido dos 
Socialistas 
de Galicia 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

Grupo Parlamentario 

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

 

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

proposición non de lei: 

 

 

O Parlamento de Galicia insta o Goberno galego a: 

 

 

1ª) Incrementar a contía destinada para esta subvención en 2.000.000 €.  

 

 

2ª) Publicar, en anos sucesivos, a convocatoria desta subvención no mes de 

xaneiro. 

 

 

3ª) Resolver a concesión de subvención no mes de maio, co fin de que as 

entidades beneficiarias poidan programar axeitadamente a realización das obras.  

 

 

Pazo do Parlamento, 6 de novembro de 2017 

 
 

 

 

Asinado dixitalmente por: 
 

Matilde Begoña Rodríguez Rumbo na data 06/11/2017 18:10:41 
 

Patricia Vilán Lorenzo na data 06/11/2017 18:10:48 
 

Juan Manuel Díaz Villoslada na data 06/11/2017 18:10:56 
 

Xoaquín María Fernández Leiceaga na data 06/11/2017 18:11:11 
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Á Mesa do Parlamento 

 

O Grupo Parlamentario dos Socialistas  de Galicia, por iniciativa de 

Concepción Burgo López, Luis Manuel Álvarez Martínez, José 

Antonio Quiroga Díaz, 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 en Comisión 2.ª, Ordenación do 

Territorio, Obras Públicas, Medio Ambiente e Servizos. 

Exposición de motivos 

 

No arranxo feito da estrada LU-710 que une O Cádavo e Baralla, 

deixouse sen modificar o tramo que vai dende o enlace da A-6 ata 

Baralla.  

 

Esta é unha estrada sinuosa, estreita e que está en moi mal estado, 

sendo un perigo para os usuarios que son moitos dado que a LU-710 é o 

enlace máis directo do núcleo central de Baralla ca A-6, polo  que é 

necesario arranxala con urxencia,  e modificala dándolle un ancho de 9 

metros e facendo variacións no trazado para corrixir as curvas. 

 

A necesidade desta intervención foi recoñecida pola Xunta de Galicia 

en 2010, cando o conselleiro de Infraestruturas e Territorio, Agustín 

Hernández, comprometeuse a facer as obras neste tramo e garantiu que 

tería as mesmas características que os quilómetros xa arranxados. Pero, 

como é moi habitual coa Xunta de Galicia, as promesas foron 

incumpridas e nunca máis se soubo sobre este arranxo. 

 

É absolutamente necesario que a Xunta cumpra as súas promesas  e 

arranxe, no menor tempo posible,  este tramo da estrada LU-710 para 

aumentar a seguridade dos usuarios. 

 

Polo exposto, o Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia 

presenta a seguinte Proposición non de lei: 
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“O Parlamento de Galicia insta a Xunta de Galicia a iniciar, nun prazo 

máximo de seis meses, os trámites necesarios para realizar as obras de  

arranxo da estrada  LU-710 entre o enlace ca A-6 e Baralla,  de tal 

maneira que este tramo teña as mesmas características e a mesma 

anchura de 9 metros que o resto da estrada xa arranxada.” 

 

Pazo do Parlamento, 6 de novembro de 2017 

 

 Asdo.: Concepción Burgo López 

   Luis Manuel Álvarez Martínez 

   José Antonio Quiroga Díaz 

   Raúl Fernández Fernández 

  María Luis Pierres López 

 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: 

 
Maria de la Concepción Burgo López na data 07/11/2017 11:12:22 

 
Luis Manuel Álvarez Matínez na data 07/11/2017 11:12:33 

 
José Antonio Quiroga Díaz na data 07/11/2017 11:12:40 

 
Raúl Fernández Fernández na data 07/11/2017 11:12:46 

 
María Luisa Pierres López na data 07/11/2017 11:12:51 

 
Xoaquín María Fernández Leiceaga na data 07/11/2017 11:12:57 
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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, Paula Prado del Río, Isabel Novo Fariña, César Fernández Gil, 
Antonio Mouriño Villar, Alberto Pazos Couñago, María Julia Rodríguez Barreira e 
Jacobo Moreira Ferro, ao abeiro do disposto no artigo 160 e concordantes do 
Regulamento da Cámara, presentan ante esa Mesa a seguinte Proposición non de lei 
para o seu debate en Comisión. 

 

Exposición de motivos 

 

O próximo ano cumpriranse corenta anos desde aquel 6 de decembro de 1978, día en 
que o pobo español, cun 88% dos votos, deu o seu respaldo ao proxecto de 
Constitución aprobado polas Cortes Xerais, elixidas democraticamente o 15 de xuño de 
1977, unha data digna tamén de recordo, homenaxe e recoñecemento. Con exemplar 
responsabilidade e sentido construtivo, os españois dotámonos dunha norma 
constitucional que proclama no seu artigo 1 o principio fundamental do noso sistema de 
convivencia política, ao afirmar que “España constitúese nun Estado social e 
democrático de Dereito, que propugna como valores superiores do seu ordenamento 
xurídico a liberdade, a xustiza, a igualdade e o pluralismo político”. 

A etapa vivida no noso país ata chegar a ese 6 de decembro de 1978 constitúe, sen 
dúbida, unha das etapas máis fascinantes da nosa Historia contemporánea e continúa 
sendo, a día de hoxe, referente e modelo para outros países que transitan dun réxime 
autoritario a unha democracia sólida, baseada no imperio da lei, a participación 
democrática, o pluralismo político e a defensa dos dereitos fundamentais e liberdades 
públicas.  

O amplo consenso entre as forzas políticas da época, tan dispares nas súas 
formulacións ideolóxicas previos, son a mellor proba da enorme xenerosidade de todos 
en aras a lograr o acordo, defender o ben común e superar os enfrontamentos do 
pasado, remando todos na mesma dirección, co fin de converter España nunha 
democracia moderna, recoñecendo ademais, o dereito á autonomía das nacionalidades 
e rexións que a integran e a solidariedade entre elas, tal como proclama o artigo 2. 
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Os esforzos por buscar puntos de confluencia e a capacidade de antepor o sentido de 
Estado ás lexítimas aspiracións dos partidos políticos deron como froito unha 
Constitución que permitiu a España consolidar o seu réxime democrático e progresar 
en todos os ámbitos: crecemento económico, desenvolvemento social, igualdade e 
pluralismo. 

Corenta anos despois, eses acontecementos e a madurez democrática demostrada 
merecen o recoñecemento das institucións e aconsellan que desde o Parlamento de 
Galicia se impulsen e promovan aqueles actos de homenaxe que permitan aos 
españois  en xeral, e aos galegos en particular, celebrar aquela data histórica de 1978 
e transmitir ás xeracións futuras ese espírito de acordo. 

Recreando aquel histórico consenso pretendemos alcanzar o maior acordo posible 
para divulgar o contido da Constitución e, en definitiva, render homenaxe a quen 
fixeron posible que baixo o paraugas do noso texto constitucional, España puidese 
superar enfrontamentos, dificultades e conflitos e que hoxe podamos presumir de ser 
unha das democracias máis prósperas e asentadas da nosa contorna, e Galicia conta 
cunha autonomía política garantida constitucionalmente. 

 

Por todo isto: 

 

“ 1.- O Parlamento de Galicia insta á Xunta de Galicia a que demande do Goberno do 
Estado  impulsar as medidas necesarias para a celebración o 6 de decembro de2018, 
do “Cuadraxésimo Aniversario da Constitución Española de 1978”, promovendo e 

apoiando tanto actividades propias para tal fin como as que realicen as Cortes Xerais, 
institucións, organizacións, universidades e centros educativos, así como as 
asociacións que representen á sociedade civil en xeral. 

 

2.- O Parlamento de Galicia manifesta a súa adhesión aos actos conmemorativos que 
están a promover e coordinando as Cortes Xerais para a celebración o 6 de decembro 
de 2018, do “Cuadraxésimo Aniversario da Constitución Española de 1978”, de acordo 

co acordado na reunión de Mesas conxuntas do Congreso e do Senado o pasado 20 
de setembro de 2017. 
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3.- A tal fin, O Parlamento de Galicia insta á Xunta de Galicia a participar nos 
devanditos actos, así como asumir o compromiso de realizar, no uso das súas 
competencias, as actividades que se consideren oportunas, buscando a participación 
de todos os cidadáns, prestando especial atención ao recoñecemento constitucional de 
Galicia como nacionalidade histórica e titular do dereito ao autogoberno garantido na 
nosa norma fundamental.” 

 

 

 

Santiago de Compostela, 7 de novembro de 2017 

 

 

 

Asinado dixitalmente por: 

 

Pedro Puy Fraga na data 07/11/2017 11:42:05 

 

Paula Prado Del Río na data 07/11/2017 11:42:22 

 

María Isabel Novo Fariña na data 07/11/2017 11:42:47 

 

César Manuel Fernández Gil na data 07/11/2017 11:42:57 

 

Antonio Mouriño Villar na data 07/11/2017 11:43:02 

 

Alberto Pazos Couñago na data 07/11/2017 11:43:13 

 

María Julia Rodriguez Barreira na data 07/11/2017 11:43:25 

 

Jacobo Moreira Ferro na data 07/11/2017 11:43:38 
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Á Mesa do Parlamento 

 

 

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

deputados, José Manuel Pérez Seco, José Antonio Quiroga Díaz e Abel Fermín 

Losada Álvarez, a través do portavoz e ao  abeiro do disposto no artigo 160 do 

Regulamento da Cámara, presenta ante esa mesa a seguinte proposición non de 

lei para o seu debate na Comisión 6ª. 

 
 

En pleno século XXI, o da era informática e da internet, cando se loita en Galicia 

por estender a banda larga ao rural galego, aínda quedan lugares nos que, por 

falla de tensión eléctrica, facer un uso simultáneo da neveira e o conxelador, ver 

a televisión, poñer a lavadora ou utilizar maquinaria de muxir nunha granxa é 

case imposible. 

 

 

O problema da falla de tensión eléctrica no rural galego é un problema que, por 

un lado, están a sufrir os gandeiros e gandeiras que levan dende sempre coas súas 

explotacións no mesmo lugar e queren ampliar a súa explotación gandeira e non 

teñen a tensión eléctrica necesaria, polo que estes gandeiros teñen que reforzar  a 

liña eléctrica de todos os veciños, pagando eles a mellora necesaria. 

 

 

E, por outro lado, están os gandeiros e gandeiras que queren emprender un novo 

proxecto e que por temas de urbanismo teñen que construír onde non chega a 

rede eléctrica, polo que estes emprendedores teñen que se facer cargo dos custes 

da nova liña eléctrica. 

 

 

Por iso o Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia presenta a seguinte 

proposición non de lei: 

 

 

O Parlamento de Galicia insta o Goberno galego para que se dirixa ás empresas 

subministradoras de enerxía eléctrica co fin de buscar unha solución conxunta ás 

deficiencias que presenta a electrificación no rural, por unha banda a escasa 

potencia e por outra e necesidade de reelectrificación nalgunhas zonas. 

 

 

Pazo do Parlamento, 7 de novembro de 2017 

 

62618



Partido dos 
Socialistas 
de Galicia 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

Grupo Parlamentario 

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

 

 

 
Asinado dixitalmente por: 

 
Jóse Manuel Pérez Seco na data 07/11/2017 17:16:28 

 
José Antonio Quiroga Díaz na data 07/11/2017 17:16:37 

 
Abel Fermín Losada Álvarez na data 07/11/2017 17:16:46 

 
Xoaquín María Fernández Leiceaga na data 07/11/2017 17:16:56 
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Á MESA DO PARLAMENTO 

 

O Grupo Parlamentario de En Marea, a iniciativa do seu deputado Davide 

Rodríguez Estévez e das súas deputadas Paula Vázquez Verao e Eva Solla 

Fernández, a través do seu voceiro Luís Villares Naveira, ao abeiro do disposto 

no artigo 160 do Regulamento da Cámara, presenta a seguinte Proposición non 

de lei, para o seu debate na Comisión 5.ª, sobre as medidas a adoptar para 

diminuír os tempos de espera na atención sanitaria. 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 

A galega caracterízase por ser unha poboación envellecida: na actualidade, o 

23% da poboación supera os 65 anos. Moitas destas persoas residen no medio 

rural, circunstancia que conleva certas particularidades como son o 

despoboamento, illamento, dispersión xeográfica, problemas de mobilidade, 

carencia de recursos e servizos básicos, etc.    

Esta situación vese favorecida polas políticas de desmantelamento do rural do 

Partido Popular e o seu progresivo estrangulamento dos servizos públicos neste 

contexto, que obriga á cidadanía a emigrar (cara as cidades...), perder dereitos e 

ter que deixar de vivir onde residiron sempre, cando a gran maioría da poboación 

maior o que quere é permanecer nos seus fogares o maior tempo posible.  

Un claro síntoma dese estrangulamento do rural é o desmantelamento da atención 

sanitaria, como se pode comprobar en calquera pobo da xeografía galega, 

estrangulamento que será moito peor se se chega a aprobar como pretenden a 

modificación da Lei de Saúde de Galicia. 
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O papel aguántao todo, pero a supresión das áreas sanitarias terá consecuencias 

moi graves para a poboación: Xa antes de aprobar esa modificación, a atención 

sanitaria no rural ten graves eivas, como se pode constatar na provincia de 

Ourense, nos centros de saúde de Viana, Petín... e mesmo no hospital comarcal 

de O Barco de Valdeorras, onde servizos esenciais como o de rehabilitación, 

fisioterapia, cardioloxía, etc.  perden recursos a cada momento, coa pretensión de 

centralizar a atención en Ourense.     

Esta situación vese agravada no rural pola falta dun adecuado transporte público 

nas comarcas, o que provoca que a veciñanza, sobre todo a xente maior, se vexa 

obrigada a coller taxis e gastar cartos en desprazarse aos centros de saúde ou 

hospitais, servizos esenciais e que cada vez están máis afastados dos seus 

domicilios.  

O dereito máis básico é o dereito á saúde, porque sen saúde non existen os 

demais dereitos, pero no medio rural, aos problemas de desprazamento 

engádenselle outros asociados, como os tempos de espera que teñen que padecer 

os/as pacientes dos hospitais galegos: no hospital comarcal de O Barco, 

actualmente estanse dando citas para rehabilitación para dentro de ano e medio, é 

unha situación inaceptable.     

Desde En Marea defendemos o respecto e a atención á cidadanía 

independentemente de onde residan así como o dereito das persoas a permanecer 

nos seus domicilios, no seu entorno, se así o desexan, todo o tempo que poidan e 

rexeitamos totalmente a modificación da Lei de Saúde de Galicia tal e como se 

plantexa.  

 

Por todo o exposto anteriormente o Grupo Parlamentar de En Marea presenta a 

seguinte Proposición non de lei, para o seu debate en Comisión: 
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O Parlamento de Galicia insta a Xunta de Galicia a: 

1. Presentar ante o Parlamento de Galicia, no prazo máximo de 3 meses, un 

informe detallado sobre o número de persoas en listas de espera en Galicia en 

agarda de cita ou atención sanitaria (primaria ou especializada).   

2. Reforzar de xeito estrutural (cubrindo ou creando novos postos de traballo 

onde se precise) a plantilla de persoal en centros de saúde e hospitais, tamén no 

rural (algo que non está a acontecer), para reducir as listas de agarda, así como 

abrir camas pechadas para aumentar os recursos. 

3. Presentar ante o Parlamento de Galicia, no prazo máximo de 5 meses, un Plan 

Integral de Atención Sanitaria específico para as comarcas rurais galegas, onde se 

teñan en conta as circunstancias do rural e da súa poboación, así como o criterio 

de tódolos axentes implicados.  

 

Santiago de Compostela, 7 de novembro de 2017. 

 

Asdo.: Davide Rodríguez Estévez 

Paula Vázquez Verao 

Eva Solla Fernández 

Deputado e deputadas do G.P. de En Marea 

Luís Villares Naveira 

Voceiro do G.P. de En Marea. 

 

 

 
Asinado dixitalmente por: 
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David Rodríguez Estévez na data 07/11/2017 17:21:21 

 
Paula Vázquez Verao na data 07/11/2017 17:21:39 

 
Eva Solla Fernández na data 07/11/2017 17:21:45 

 
Luis Villares Naveira na data 07/11/2017 17:22:07 
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Á Mesa do Parlamento 

 

 

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

e do seu deputado, María Dolores Toja Suárez e Julio Torrado Quintela, a través 

do portavoz e ao abeiro do disposto no artigo 160 do Regulamento da Cámara, 

presenta ante esa mesa a seguinte proposición non de lei para o seu debate na 

Comisión 8ª. 

 

 

Dende Muros tense solicitado a Portos de Galicia en reiteradas ocasións, a 

construción dunha rampla no peirao de Esteiro para a baixada e subida de 

embarcacións, así como para facilitar os labores portuarios. Ao mesmo tempo, e 

xa que os deportes acuáticos están en auxe,  facilitaría o funcionamento do club 

de remo. A dita petición foi acordada co Patrón Maior de Muros, concluíndo que 

é unha necesidade urxente, por iso o Grupo Parlamentario dos Socialistas de 

Galicia presenta a seguinte proposición non de lei: 

 

 

O Parlamento de Galicia insta o Goberno galego a realizar as xestións necesarias 

para levar a cabo a  construción dunha rampla no peirao de Esteiro en Muros, 

para a baixada e subida de embarcacións, o que facilitaría os labores portuarios e 

a realización de deportes acuáticos. 

 

 

Pazo do Parlamento, 7 de novembro de 2017 

 

 

 

 

 

 
Asinado dixitalmente por: 

 
María Dolores Toja Suárez na data 07/11/2017 17:37:46 

 
Julio Torrado Quintela na data 07/11/2017 17:38:00 

 
Xoaquín María Fernández Leiceaga na data 07/11/2017 17:38:08 
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Á Mesa do Parlamento 

 

 

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, presenta ante esa mesa a seguinte proposición non de 

lei para o seu debate na Comisión 4ª. 

 

 

Os recortes e a normativa que os promoveron como o RD de abril de 2012 

provocaron  a perda de máis de 45.000 docentes no sistema educativo  e permitiu   

o aumento das taxas de interinidade de maneira xeneralizada en todas as 

comunidades autónomas con taxas que superan o 25 %.  

 

 

O Ministerio de Educación, Cultura e Deportes eludiu este problema e non puxo 

nin medios nin solucións para afrontar esta grave situación, e como consecuencia 

volvémonos a atopar con imprevisións. É necesario lembrar a importante perda 

de docentes no sistema público, mentres aumentaba de maneira sostida o número 

de alumnos e disparábase a situación de interinidade ata unha porcentaxe 

inaceptable para o correcto funcionamento do sistema educativo, especialmente 

no referente á equidade e á calidade educativa.  

 

 

Na pasada primavera alcanzouse un acordo entre Goberno e organizacións 

sindicais para a oferta pública de emprego dos próximos anos, que tamén afecta o 

sistema educativo, sendo esta unha oportunidade excepcional para reverter a 

drástica redución de docentes, e  para que sexa realmente eficaz debe partir do 

acordo e o diálogo. A educación en España non se pode permitir unha 

improvisación máis e  esixe un acordo con axentes educativos e gobernos 

autonómicos que nun prazo razoable permita articular o incremento de oferta 

pública docente  dos sucesivos anos co obxectivo de:  

 

1. Mellorar a calidade e a equidade do sistema educativo que esixe reducir as 

taxas de interinidade e recuperar efectivos docentes  estables. 

 

2. Garantir o mecanismo xusto e eficaz que promova a redución das taxas de 

interinidade. 

 

3. Promover un sistema equilibrado para a estabilidade do docente que sufriu 

o impacto de recortes. 
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Esta é unha oportunidade excepcional sobre un tema básico para o bo 

funcionamento do sistema educativo e a demostración de que se pode e se debe 

construír a política educativa desde o acordo e non a confrontación. 

 

 

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

seguinte proposición non de lei: 

 

 

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

central co fin de promover un acordo sobre a oferta pública docente coas 

consellerías de Educación dos gobernos autonómicos no seo da Conferencia 

Sectorial de Educación e coas organizacións sindicais educativas na mesa 

sectorial, que permita: 

 

1º) Suprimir a taxa de reposición e que para este proceso se oferte o maior 

número de prazas posibles desde a convocatoria de 2018 ata a de 2022. 

 

 

2º) Favorecer a coordinación de todas as comunidades autónomas para que 

coincidan as convocatorias dos distintos corpos en todo o Estado. 

 

 

3º) Non incluír requisitos nestas probas diferentes aos que xa se estaban esixindo. 

  

 

4º) Non introducir ningunha modificación no temario das oposicións de 2018 e 

2019. 

 

 

5º) Promover a modificación do Real decreto 276/2007 do 23 de febreiro, 

introducindo unha disposición transitoria, co fin de que as convocatorias de 

oposicións que se produzan desde 2018 ata 2022 contemplen as seguintes 

cuestións: 

 

a) A puntuación global do concurso-oposición resultará da ponderación 

dun 60 % da puntuación obtida na fase de oposición, e dun 40 % da 

puntuación obtida na fase de concurso. 

 

b) Incrementar os 5 puntos actuais que se outorgan na fase de concurso 

pola experiencia docente previa ata 7 puntos 

 

c) Ampliar o número de temas a elixir na proba escrita 
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d) Que as probas da fase de oposición non sexan eliminatorias 

 

 

6º) Promover a mellora progresiva das condicións laborais do colectivo docente 

interino, para eliminar a inestabilidade e a precariedade do devandito colectivo, e 

avanzar, en función da dispoñibilidade orzamentaria das CC.AA, cara ás mesmas 

condicións laborais que o resto do persoal docente. 

 

 

Pazo do Parlamento, 7 de novembro de 2017 

 

 
Asinado dixitalmente por: 

 
Luis Manuel Álvarez Matínez na data 07/11/2017 18:12:52 

 
Maria de la Concepción Burgo López na data 07/11/2017 18:13:05 

 
Xoaquín María Fernández Leiceaga na data 07/11/2017 18:13:18 
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   Á MESA DO PARLAMENTO 

 

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

Lago Peñas e Antón Sánchez García, ao abeiro do disposto no artigo 160 do 

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

debate na Comisión 3.ª. 

 

Exposición de motivos 

No sistema de financiamento autonómico  coexisten impostos compartidos entre 

o Estado e as CCAA e outros tributos cedidos en exclusiva ás Comunidades 

Autónomas sobre os que teñen plena capacidade tanto normativa como na súa 

xestión recadatoria. Os impostos cedidos son patrimonio, sucesións e doazóns, 

transmisións patrimoniais e actos xurídicos documentados. 

As variacións na recadación dos impostos cedidos dependen de factores 

compartidas polo conxunto das CCAA ––como a evolución da economía–– e 

outros específicos de cada unha delas, basicamente a eficiencia da administración 

tributaria e os cambios nas normas fiscais ( tipos impositivos, mínimos exentos, 

bonificacións..). 

Os impostos cedidos ás CCAA son figuras tributarias que no fundamental gravan 

a riqueza, especialmente, o imposto sobre o patrimonio, converténdose en 

elementos clave para asegurar a progresividade do sistema fiscal. 

Polo dito ata aquí, só se pode cualificar de negativa e moi preocupante a 

evolución da recadación dos impostos cedidos en Galicia porque no período 

2014/2016 en Galicia cae a recadación mentres que se incrementa no conxunto 

do Estado. 
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A recadación dos impostos cedidos de 2016 foi de 481 millóns de euros en 

Galicia fronte a 558 millóns en 2014: unha caída de 77 millóns equivalente a un 

retroceso do 13,8%. Esta evolución é difícil de entender tendo en conta que en 

2014 se iniciou a fase alcista do ciclo económico, que o PIB nominal medrou o 

7,6% entre 2015 e 2016 e que aumentou o número de ricos en Galicia. 

Aínda é máis difícil entender porque no resto de España a situación e 

radicalmente diferente: entre 2014 e 2016 os impostos cedidos aportaron 1.527 

millóns de euros máis, un 16% de incremento. Esta dinámica tan diferente entre 

Galicia e o resto de España pódese cuantificar: en 2014 Galicia recadaba o 5,5% 

do total  das CC.AA do réxime común, en impostos cedidos, baixou ao 4,8% en 

2015 e acada o mínimo en 2016 con só o 4,1%.  

Estes datos permiten estimar o custo que ten este comportamento diferenciado: si 

a recadación dos impostos cedidos en Galicia tivera evolucionado igual que a 

media do Estado a Xunta tería ingresado 79 millóns de euros en 2015 e 165 

millóns de euros en 2016 máis dos que realmente ingresou.  

En tan só dous anos, a Xunta deixou de recadar 244 millóns de euros, unha cifra 

inaceptable tendo en conta que esta redución dos ingresos tributarios dáse ao 

mesmo tempo que se incrementa a débeda pública: 893 millóns de euros máis 

entre 2014 e 2016. 

O que non se paga con impostos se paga con débeda ou con recortes do gasto. 

Non é aceptable reducir a contribución da minoría que máis ten mentres que se 

aumenta unha débeda que logo temos que pagar entre todos. 

 Pero o dato que require unha explicación detallada por parte da Xunta é que 

somos a comunidade autónoma que ten a peor evolución na recadación dos 

impostos cedidos entre as 15 do réxime común. 
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Das 15 Comunidades autónomas só hai dúas nas que cae a recadación, outras tres 

que se estancan e nas dez restantes os ingresos fiscais dos impostos cedidos se 

incrementan de forma significativa. 

En Galicia a recadación cae en 77 millóns de euros, o 13,8% dos ingresos de 

2014, un enorme retroceso que nos coloca como a peor de todas, cunha diferenza 

enorme co resto xa que a seguinte é a Rioxa que cae en 10 millóns de euros. 

No extremo contrario están comunidades como Aragón na que a recadación 

incrementouse no 24%, Catalunya que o fixo no 28% e sobre todo Baleares que 

incrementou os seus ingresos no 39%. Neste caso extremo, se Galicia tivera a 

mesma evolución que Baleares as arcas publicas galegas haberían ingresado 294 

millóns de euros máis so en 2016. 

A Xunta ten que explicar esta evolución tan negativa porque somos a peor 

comunidade de todo o estado. Porque a súa política fiscal en favor dos grandes 

patrimonios provocou un burato recadatorio de centos de millóns de euros, 

recursos que haberían permitido actuar contra os efectos máis duros da crise, 

mellorando a Risga ou ampliando as axudas contra a pobreza enerxética ou para 

darlle solucións as persoas desafiuzadas. 

Levamos anos sufrindo unha política fiscal neoliberal, conservadora, que avanza 

na desfiscalización das rendas de capital, sobre os grandes patrimonios, 

provocando un dobre efecto: unha caída na recadación e unha redistribución da 

carga fiscal, na que os que mais pagan son as persoas asalariadas. Menos 

impostos sobre a riqueza e mais IVE, e na parte que non chega mais débeda ou 

mais recortes. 

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

non de lei para o seu debate en Comisión: 
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O Parlamento galego insta a Xunta de Galicia a reorientar a súa política fiscal en 

materia de tributos cedidos para que a súa recadación aumente cando menos o 

mesmo que na media das 15 Comunidades Autónomas do réxime común. 

Santiago de Compostela, 7 de novembro de 2017. 

 

   Asdo.: Manuel Lago Peñas 

    Antón Sánchez García 

Deputado e voceiro s. do G.P. de En Marea. 

 

 

 

 

 

Asinado dixitalmente por: 

 

José Manuel Lago Peñas na data 07/11/2017 18:19:29 

 

Antón Sánchez García na data 07/11/2017 18:19:40 
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A Mesa do Parlamento 

O Grupo Parlamentario Popular de Galicia a través do seu Portavoz e por iniciativa 
dos deputados e deputadas, César Fernández Gil, María Antón Vilasánchez, Teresa 

Egerique Mosquera, Carlos Gómez Salgado, Carlos López Crespo, Antonio 

Mouriño Villar, Moisés Rodríguez Pérez e Martín Fernández Prado, ao abeiro do 
disposto no artigo 160 e concordantes do Regulamento da Cámara, presenta ante esa 
Mesa a seguinte proposición non de lei para o seu debate na Comisión 4ª, 

Educación e Cultura. 

 

Exposición de motivos  

A cultura de Galicia viviu na segunda década do pasado século unha esplendorosa 
Idade de Prata. No ronsel do Rexurdimento que se estendeu dende mediados da 
centuria anterior ata as portas do século XX e continuando o moi vizoso labor das 
Irmandades da Fala, en 1920 cristalizou un movemento de renovación cultural e 
literaria de primeira magnitude, que tivo na publicación da emblemática revista Nós o 
seu epicentro xerador. 

As mulleres e homes que colaboraron nas páxinas de Nós conformaron unha admirable 
xeración, que catapultou a nosa cultura e lingua a unha nova época na que a poesía, a 
narrativa, o teatro o ensaio e, en xeral, todas as artes brillaron incomparables. 

Voces referenciais como as de Vicente Risco, Alfonso Daniel Rodríguez Castelao, 
Ramón Otero Pedrayo, Francisca Herrera Garrido, Antón Losada Diéguez, Florentino 
López Cuevillas ou Ramón Cabanillas lograron coa súa entrega que a creación literaria, 
o ensaio científico e a plástica galega alcanzasen cumes nunca antes logrados, abrindo 
a revista Nós á renovación literaria, á integración cosmopolita de colaboradores de 
distintas partes de Europa e á tradución de textos das máis diversas literaturas. O 
resultado foi a actualización, normalización e universalización da nosa cultura, 
superando calquera visión folclórica reducionista para sorprender a sociedade do seu 
tempo cunha aposta nidia pola modernidade estética e a afirmación idiomática. 

A novela, o relato, a poesía e o teatro, mais tamén a historia, a arqueoloxía, a 
etnografía, a antropoloxía, a socioloxía ou a filosofía, entre outros variados eidos do 
estudo e o pensamento, víronse renovados e afianzados co traballo das persoas que 
capitanearon a revista Nós e o grupo ou xeración homónimos nucleados ao seu redor. 
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Ás súas angueiras sumaron tamén as que moitas e moitos deles levaron adiante dende 
outra institución que nese mesmo momento sumou luz á tarefa común de traballar a 
prol da lingua e a cultura de Galicia: o Seminario de Estudos Galegos, fundado en 1923 
e centrado na potenciación da presenza do noso idioma especialmente no ámbito 
científico, académico e universitario, para o que contou co máis sobresaínte da 
intelectualidade moza daquela altura, na que destacan figuras senlleiras como as de 
Fermín Bouza-Brey, Xosé Filgueira Valverde, Pura Lorenzana, Lois Tobío, Ricardo 
Carballo Calero, Josefa Iglesias Vilarelle, Antón Fraguas, Carmen Rey ou Xaquín 
Lorenzo. 

Co obxectivo de difundir adecuadamente esta celebración da cultura, a historia, a 
investigación, o pensamento e a creatividade galegas, o Grupo Parlamentario Popular 
presenta a seguinte proposición non de lei en Comisión: 

“O Parlamento de Galicia insta á Xunta de Galicia a desenvolver un proceso de 

coordinación e de impulso das celebracións do Centenario da Xeración Nós, que 
comezará en 2020, e que permita, coa colaboración das distintas administracións 
públicas, institucións e entidades socioculturais, artellar unha programación de 
actividades que poña en valor e difunda o seu legado”.  

 
Santiago de Compostela, 7 de novembro de 2017 
 
 
Asinado dixitalmente por: 

 
Pedro Puy Fraga na data 07/11/2017 18:20:17 

 
César Manuel Fernández Gil na data 07/11/2017 18:20:27 

 
Maria Antón Vilasánchez na data 07/11/2017 18:20:30 

 
Teresa Egerique Mosquera na data 07/11/2017 18:20:35 

 
Carlos Gómez Salgado na data 07/11/2017 18:20:44 

 
Carlos Enrique López Crespo na data 07/11/2017 18:20:53 

 
Antonio Mouriño Villar na data 07/11/2017 18:21:01 
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Moisés Rodríguez Pérez  na data 07/11/2017 18:21:09 

 
Martín Fernández Prado na data 07/11/2017 18:21:20 
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Á MESA DO PARLAMENTO 

 

O Grupo Parlamentar de En Marea  a iniciativa súas deputadas e deputados 

Paula Vázquez Verao, Eva Solla Fernández, Ánxeles Cuña Bóveda, Luís 

Villares Naveira, Antón Sánchez García, Carmen Santos Queiruga, 

Magdalena Barahona Martín, Manuel Lago Peñas, Davide Rodríguez 

Estévez, Juan José Merlo Lorenzo, Paula Quinteiro Araujo, Luca Chao 

Pérez, Francisco Casal Vidal e Marcos Cal Ogando, ao abeiro do disposto no 

artigo 160 do Regulamento da Cámara, presenta a seguinte Proposición non de 

lei para o seu debate na Comisión 5.ª 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 

 

A residencia de maiores de Oleiros, da Xunta de Galicia, é un gran centro 

residencial con 284 prazas. 

Este centro conta co seguinte persoal: 4 médicos/as, 19 ATS/DUE, 1 

fisioterapeuta, 2 traballador/as sociais, 9 celadores e 91 xerocultores/as de 

atención directa a xornada completa, ao que se suman 14 a media xornada, 

segundo o Rexistro Único de Entidades Prestadoras de Servizos Sociais. 

A pesares do gran número de residentes, o centro non conta con psicólogo/a e só 

dispón de 6 horas de visita ao mes de psiquiatría, situación grave na medida en 

que se ingresan no centro persoas con trastornos psíquicos procedentes dos 

hospitais psiquiátricos pechados pola Xunta. O propio Director do centro de 

Oleiros recoñece que esta situación non é axeitada, na medida de que este tipo de 
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centros non conta con unidades nin con persoal específico para a atención destas 

persoas. 

Só unha praza de fisioterapeuta para case trescentas persoas residentes é 

manifestamente insuficiente. 

En canto ao persoal de atención directa, a práctica na residencia de Oleiros é 

similar a todos os centros de atención de maiores: hai pouco persoal na quenda 

de noite, cun/cunha auxiliar para cada unidade, con 44 persoas usuarias, e 

tárdanse en cubrir as baixas e permisos, cando se cobren. En maio de 2017, o 

sindicato UGT denunciaba a existencia de 9 baixas médicas de persoal sen 

cubrir, o que agravaba a sobrecarga do resto do persoal, aos que 

sistematicamente se lles anulan días de asuntos propios e permisos. 

Por outra parte, o centro só conta cunha persoa para terapia ocupacional e cunha 

animadora, que atenden diariamente a unha media de 150 persoas. 

Na lavandería, son oito persoas as que traballan na quenda de día, que se reducen 

a unha soa na quenda de tarde, sendo a carga media de traballo diario duns 1000 

quilos de roupa. 

Á falta de persoal súmase a falta de material e as deficiencias nas instalacións. 

En canto ao material, son precisas novas máquinas de lavado para facer fronte ao 

alto nivel de traballo, é necesario renovar as camas antigas, que dificultan o 

traballo do persoal pola inadecuada altura das mesmas, ou dotarse cunha nova 

máquina de raios, así como renovar bañeiras e adquirir guindastres. 

En canto ás instalacións, o deterioro do solo é un problema estrutural que pon en 

risco tanto a persoal como a persoas usuarias, moitas das cales con mobilidade 

reducida. 

O alto ritmo de traballo e carencias materiais, inciden no feito de que a residencia 

de maiores de Oleiros teña un dos maiores índices de sinistralidade laboral de 
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Galicia, alta accidentabilidade común á Consellería de Política Social, que 

acumula o 45% dos accidentes laborais de toda a Xunta de Galicia, dos cales, 

practicamente a metade se deben a causas derivadas directamente do 

sobretraballo. 

 

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

Proposición non de lei para o seu debate na Comisión 5.ª. 

 

O Parlamento de Galicia insta á Xunta de Galicia a: 

 

1. Habilitar as partidas orzamentarias en 2018 para resolver as carencias 

materiais e as deficiencias estruturais da residencia de maiores de Oleiros. 

2. Aumentar o cadro de persoal da residencia de maiores de Oleiros atendendo ás 

necesidades. 

 

Santiago de Compostela, 7 de novembro de 2017. 

 

 

 

 

 

 

Asinado dixitalmente por: 

 

Paula Vázquez Verao na data 07/11/2017 20:16:28 
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Eva Solla Fernández na data 07/11/2017 20:16:36 

 

María de los Ángeles Cuña Bóveda na data 07/11/2017 20:16:42 

 

Juan José Merlo Lorenzo na data 07/11/2017 20:16:48 

 

Carmen Santos Queiruga na data 07/11/2017 20:16:51 

 

Antón Sánchez García na data 07/11/2017 20:16:54 

 

Luca Chao Pérez na data 07/11/2017 20:16:59 

 

Paula Quinteiro Araújo na data 07/11/2017 20:17:01 

 

Luis Villares Naveira na data 07/11/2017 20:17:04 

 

Magdalena Barahona Martín na data 07/11/2017 20:17:08 

 

José Manuel Lago Peñas na data 07/11/2017 20:17:13 

 

Francisco Casal Vidal na data 07/11/2017 20:17:17 

 

David Rodríguez Estévez na data 07/11/2017 20:17:21 

 

Marcos Cal Ogando na data 07/11/2017 20:17:24 
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Á Mesa do Parlamento 

 

 

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

deputadas e dos seus deputados, Juan Manuel Díaz Villoslada, Begoña 

Rodríguez Rumbo, María Dolores Toja Suárez, María Luisa Pierres López e Raúl 

Fernández Fernández, 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 2ª. 

 

 

O día 3 de decembro de 1992 o petroleiro Mar Egeo encallaba a carón da Torre 

de Hércules. En poucas horas 67 mil toneladas de cru bañaban as costas 

coruñesas e só o cambio de rumbo do vento evitou unha catástrofe por 

intoxicación masiva na cidade. O dano biolóxico afectou a toda a costa entre a 

Coruña e Ferrol. Os coruñeses viviron con angustia aqueles días, tendo na 

memoria aínda a nube do Urquiola fundíndose en plena baía. 

 

 

No ano 1995 a Autoridade Portuaria da Coruña inicia os estudos previos para a 

construción dunha nova dársena exterior para substituír e mellorar as dotacións 

do porto coruñés motivado polo crecemento dos tráficos portuarios, a intensa 

actividade da refinería, os maiores requirimentos da central térmica e os 

sucesivos problemas ambientais derivados de naufraxios. Facíase necesario 

empezar a pensar na necesidade de afastar o groso da actividade portuaria do 

corazón urbano. 

 

 

O 19 de decembro de 2002 o Prestige partiuse en dous baleirando setenta e sete 

mil toneladas de cru que se repartiron polas costas galegas provocando un dos 

maiores desastres ecolóxicos da historia marítima, e xerando un amplo debate 

sobre a necesidade e radicación de portos refuxio e as condicións de navegación 

dos petroleiros. 

 

 

A Coruña non só non foi allea a aqueles debates senón que se uniu coa 

experiencia dos tres naufraxios recentes e, ademais, coa consciencia de ter no seu 

subsolo catro barrios e seis quilómetros de canalizacións de gas e cru desde Os 

Castros ata a refinería. 
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É neste contexto cando se consegue a aprobación do Goberno de España o 

compromiso firme de construción do Porto exterior. O 4 de febreiro de 2004 

subscríbese un convenio entre o Goberno central, a Xunta, Adif e os concellos de 

Arteixo e A Coruña, co que se pretendía: 

 

 

- Dotar dun marco xurídico os acordos acadados entre as institucións 

implicadas. 

- Aprobar un cronograma provisional de traslado de actividades portuarias 

do Porto interior ao exterior e a desafectación paulatina dos terreos. 

- Prever os usos dos solos ocupados polo porto interior. 

- Incluír os ditos solos nas previsións de financiamento do Porto exterior. 

- Remitir a redacción dunha modificación do PGOM e un PERI do porto os 

usos do solo, ata a data ocupado polo Porto interior. 

 

 

O convenio será aprobado polo Pleno municipal en xullo dese mesmo ano. 

Disponse que na Zona 1 (Batería e Calvo Sotelo), a edificabilidade asignada será, 

polo menos, de 34.458 m2 edificables, para usos hoteleiro, oficinas e comercial. 

Disponse que na Zona 2 (San Diego, incluída estación ferroviaria) a 

edificabilidade residencia sexa de, polo menos, 344,581 m2 (275.665 m2 para 

libre e 68.916 m2 para protexida) e 51.687 m2 para terciario. 

 

 

O propio convenio recolle que o Ministerio estima “que a reordenación destes 

terreos, unha vez tramitada a súa desafectación conforme á lexislación vixente, 

debe servir para a mellora e o desenvolvemento das estruturas urbanas da 

Coruña, para conseguir un peche da fachada marítima da máxima calidade 

arquitectónica e para mellorar a seguridade e a calidade medioambiental da 

cidade.” 

 

 

O Porto exterior adxudícase o 20 de decembro dese mesmo ano. Seis anos 

despois estaban finalizados os principais elementos do porto: dique, contradique, 

viarios e superestrutura do peirao, se ben o acceso ferroviario segue sendo a gran 

materia pendente. 

 

 

Atendendo a estas disposicións, o urbanista Joan Busquets redactou un 

documento de ordenación de terreos portuarios que respectaba a división zonal 

prevista e que propoñía unha distribución de usos e solos acordes coas 

disposicións acordadas entre as institucións asinantes. 
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Nestes últimos  meses o debate en canto ao presente e ao futuro do Porto exterior 

e da fachada portuaria interior da cidade, regresou a un primeiro plano, con 

permanentes desencontros entre o Goberno municipal da Coruña, o Ministerio de 

Fomento, a través de Puertos del Estado e da Autoridade portuaria da Coruña, e 

mesmo coa utilización por parte do presidente da Xunta de atribucións non 

competencia da súa administración sobre os usos de solos do porto, deixando en 

terreo de ninguén o proxecto da cidade.  
 

 

Pero non foron os únicos detonantes da necesidade de arbitrar unha solución: 

 

 

- A inquedanza instalada nos sectores profesionais vinculados ao porto pola 

opacidade do Goberno de España arredor da conexión ferroviaria. 

- Os datos de actividade portuaria dos últimos anos non foron os desexados 

por se ter instalado na Autoridade portuaria unha actitude de 

conformismo, limitándose a xestionar desde a inercia os tráficos 

“cautivos” dependentes das instalacións de carbón o refino e cuxa 

dependencia acada xa case o 90 % dos tráficos, sen, ao parecer, 

propoñerse maiores expectativas. A pesar dos leves incrementos de 

tráficos totais, o certo é que as cifras do Porto está en niveis de 2005. 

- Os movementos de tráficos xerais ven como diminúe o seu peso relativo 

na actividade portuaria, co que isto significa de perda de operadores de 

carga e de perda de posicións da dársena coruñesa respecto a outras. 

 

 

Conscientes diso e tamén da importancia secular do Porto na cidade da Coruña, 

tanto desde o punto de vista económico como social, os socialistas facemos un 

chamamento ás institucións- Concello, Porto, Xunta, Fomento e Adif –e aos seus 

responsables, a entenderse e acadar acordos nun momento crucial para a cidade e 

o Porto Exterior e desenvolver os pasos necesarios para a posta en marcha dun 

Consorcio Público que lidere os traballos necesarios para unha correcta 

desafectación dos terreos e a súa necesaria reordenación. 

 

 

Os desencontros actuais entre administracións non solo non contribúen a 

mellorar o posicionamento económico da cidade e o do porto, senón que 

contribúen a un debate mal intencionado e interesado que trata de  desacreditar 

unha infraestrutura necesaria, moderna e chamada a ser o motor  económico do 

norte de Galicia, ao tempo que demora a necesaria  transformación da fachada 

marítima da Coruña. 
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Por todo iso o Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia conscientes da 

importancia do Porto Exterior da Coruña e a súa natureza estratéxica  respecto á 

economía da cidade e da comunidade autónoma, presenta a seguinte proposición 

non de lei: 

 
   
O Parlamento de Galicia insta o Goberno galego a: 
 

 

A) Manifestar a defensa do Porto Exterior de Punta Langosteira como 

 infraestrutura clave no desenvolvemento da Coruña a da súa área 

 metropolitana e por extensión  da área noroeste.  

 

 

B) Reiterar a defensa do Porto exterior como garante da necesidade 

 seguridade da cidade, tralos desastres ambientais consecuencia dos 

 naufraxios vividos nas nosas costas e coa pegada de 6 km de oleoduto 

 percorrendo a cidade da Coruña. 

 

 

O Parlamento de Galicia insta o goberno galego a dirixirse ao Goberno central 

para que: 
 

 

A) Dote orzamentariamente os accesos ferroviarios previstos ao Porto 

exterior, imprescindibles para a súa plena operatividade e explotación. 

 

 

B) Active a Comisión de Seguimento prevista no convenio asinado o día 2 de 

febreiro de 2004, co obxecto de acordar a constitución dun consorcio 

público que lidere a xestión do proxecto de transformación portuaria e 

urbanística da cidade, coa necesaria readaptación dos usos previstos no 

convenio de 2004 e o financiamento, prazos e achegas do Goberno central 

ao Porto exterior; todo isto sobre o fundamento e a definición dun novo 

horizonte litoral e portuario da cidade baseado como principios 

orientadores na irrenunciable titularidade pública dos terreos, os 

equipamentos dotacionais e espazos públicos, así como en usos produtivos 

portuarios e complementarios. 
 

 

 

Pazo do Parlamento, 8 de novembro de 2017 
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Asinado dixitalmente por: 
 

Juan Manuel Díaz Villoslada na data 08/11/2017 11:35:56 
 

Matilde Begoña Rodríguez Rumbo na data 08/11/2017 11:36:10 
 

María Dolores Toja Suárez na data 08/11/2017 11:36:19 
 

María Luisa Pierres López na data 08/11/2017 11:36:31 
 

Raúl Fernández Fernández na data 08/11/2017 11:36:40 
 

Xoaquín María Fernández Leiceaga na data 08/11/2017 11:36:48 
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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, Luis Bará 

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

e Noa Presas Bergantiños, ao abeiro do disposto no Regulamento da Cámara, 

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

relativa á necesidade de substituír ao persoal facultativo no centro de saúde de 

Vilaxoán, no concello de Vilagarcía. 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Os recortes que o Goberno galego está aplicando en materia de sanidade 

están provocando un deterioro continuado do sistema sanitario público, recortes 

que se están aplicando dun xeito xeneralizado, tanto na atención hospitalaria 

como en atención primaria, e en todo o territorio galego. 

Dentro dos recortes, o persoal é dos principais afectados, sendo 

sistemática a redución de profesionais, o que significa maior carga de traballo e 

que a calidade asistencial tamén se vexa afectada. 

Un exemplo desta situación concrétase no centro de saúde de Vilaxoán, 

no concello de Vilagarcía de Arousa. Centro que  está ubicado nas instalacións 

da Confraría de Pescadores Virxe do Rosario. 
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No centro de saúde hai unha médico e unha enfermeira que atende a 

usuarios e usuarias do pobo de Vilaxoán, Sobradelo, Faxilde, Galáns. Unha parte 

moi importante dos doentes que acoden a este centro superan os 60 anos. 

Nestes días tense coñecemento que a médica que atende no centro de 

saúde de Vilaxoán vai estar de baixa durante un tempo considerábel, sen que isto 

conleve que desde a Consellaría de Sanidade destine outro/a profesional para a 

súa substitución. 

A non substitución desta médica ocasionará prexuízos para os doentes que 

se terán que desprazar ao centro de saúde de Vilagarcía de Arousa ben en autobús 

ou en taxi, polo que suporá un gasto económico para os usuarios e usuarias, ou 

ben depender doutras persoas para o seu traslado. 

Neste centro, aberto de luns a venres de mañá, na maioría dos días hai 

unha sobrecarga asistencial excesiva que obriga ao profesionais sanitarios a facer 

máis horas das que lle corresponden.  

Ademais, as consecuencias de non substituír a esta médica implicarán que 

o persoal médico do centro de saúde de Vilagarcía, saturado xa  na maioría dos 

días, verá incrementado o número de pacientes para atender polo que a calidade 

asistencial verase deteriorada. 

 

Por estas razóns, o Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego 

presenta a seguinte proposición non de lei para o seu debate en comisión: 
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“O Parlamento de Galiza insta ao Goberno galego a que proceda a 

substituír, á profesional facultativa que presta servizos no centro de saúde de 

Vilaxoán, pola totalidade do tempo que dure a súa ausencia.” 

 

Santiago de Compostela, 8 de novembro de 2017 

 

Asdo.: Montserrat Prado Cores 

Noa Presas Bergantiños 

Olalla Rodil Fernández 

Xosé Luis Rivas Cruz 

Luis Bará Torres 

Deputadas e deputados do G.P. do BNG 

Ana Pontón Mondelo  

Portavoz do G.P. do BNG 

 

 

 

Asinado dixitalmente por: 

 

María Montserrat Prado Cores na data 08/11/2017 12:11:01 

 

Xose Luis Rivas Cruz na data 08/11/2017 12:11:06 
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Xosé Luis Bará Torres na data 08/11/2017 12:11:10 

 

Olalla Rodil Fernández na data 08/11/2017 12:11:13 

 

Noa Presas Bergantiños na data 08/11/2017 12:11:16 

 

Ana Pontón Mondelo na data 08/11/2017 12:11:20 
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Á MESA DO PARLAMENTO 

 

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

Vázquez Verao e do seu deputado e voceiro Luís Villares Naveira, ao abeiro 

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

Proposición non de lei para o seu debate na Comisión 5.ª. 

 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

O 3 de abril de 2017 publicouse no DOG a Orde pola que “se establecen as bases 

polas que se rexerá a concesión da prestación económica de pagamento único por 

fillas e fillos menores de tres anos para o ano 2017.” 

 

Esta axuda, regulada na Lei de Orzamentos do ano 2017, consiste nun pago de 

360 euros pola primeira filla ou fillo, de 1.200 euros pola segunda ou segundo e 

de 2.400 euros polo terceiro e sucesivos, para aquelas familias, que durante 2015 

non estivesen obrigadas a presentar a declaración polo IRPF nin que a 

presentasen de xeito voluntario, e que a 1 de xaneiro tiveran ao cargo a fillos/as 

menores de 3 anos que cumprirán os seguintes requisitos: 

 

a) Que as persoas proxenitoras teñan a súa residencia habitual en Galicia. No 

caso de que non quede acreditada a dita circunstancia pola presentación do 

xustificante de empadroamento, poderáselles requirir para que presenten 

documentación complementaria que o demostre. 

 

b) Que na data da solicitude os nenos ou as nenas convivan coa persoa 

solicitante. 
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O prazo para resolver estas axudas é “de cinco meses contado desde o día 

seguinte ao da data en que a solicitude teña entrada no rexistro do órgano 

competente para a súa tramitación.” 

 

“Transcorrido o dito prazo sen se ditar resolución expresa, as solicitudes teranse 

por desestimadas.” 

 

Estamos a falar de familias con baixos ingresos, que viven cinco meses coa 

incertidume de saber se van recibir ou non a axuda. Ademais, en moitos casos, 

estas familias deixaron de presentar voluntariamente a declaración da renda, que 

lles podía saír a devolver, por ter unha pequena axuda que, para elas, significa un 

respaldo para o pago de facturas. 

 

Por outra parte, moitas familias ás que se lle concedeu a axuda, denuncian que, 

pasados cinco meses xa do fin do prazo de solicitudes, non se lles informa sobre 

cando van cobrar ou díselles unha data aproximada que logo non se cumpre e na 

Consellería de Política Social non se lles fornece información ante as súas 

peticións. 

 

Esta situación de atrasos no pagamento das axudas non só se produciu neste ano 

2017. 

 

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

non de lei para o seu debate na Comisión 5.ª 

 

O Parlamento de Galicia insta á Xunta de Galicia a: 
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1. Axilizar a resolución da concesión das prestacións económicas de pagamento 

único por fillas e fillos menores de tres anos en sucesivas convocatorias, 

reducindo o prazo máximo a 3 meses no ano 2018. 

 

2. Axilizar o pagamento das prestacións económicas de pagamento único por 

fillas e fillos menores de tres anos do presente ano 2017 e en sucesivas 

convocatorias, establecendo a obriga de realizar o pagamento nun prazo máximo 

de 30 días tras a súa concesión. 

 

3. Cambiar a orde de axudas para 2018 establecendo a obrigatoriedade de 

resolución expresa para todas as solicitudes presentadas no prazo máximo 

establecido. 

 

Santiago de Compostela, 8 de novembro de 2017. 

 

Asdo.: Paula Vázquez Verao 

Deputada do G.P. de En Marea 

Luís Villares Naveira 

Deputado e Voceiro do G.P. de En Marea 

 

 

 

 

 

 

Asinado dixitalmente por: 

 

Paula Vázquez Verao na data 08/11/2017 13:33:45 

 

Luis Villares Naveira na data 08/11/2017 13:33:53 
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Á Mesa do Parlamento 

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

das deputadas e deputados Luis Bará Torres, Montserrat Prado Cores, Ana Pontón 

Mondelo, Xosé Luis Rivas Cruz, Olalla Rodil Fernández e Noa Presas Bergantiños, 

ao abeiro do disposto no Regulamento da Cámara, presenta a seguinte Proposición non 

de lei para o seu debate en Comisión. 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

A Volta da Moura, situada nos lindes dos concellos de Tui, O Porriño e Salceda 

de Caselas é un lugar marcado polo terror fascista que se produciu en Galiza despois do 

golpe militar do 20 de xullo de 1936.  

Para honrar as persoas que foron asasinadas neste emprazamento, o colectivo 

Levada Libre e outras entidades ergueron alí un lugar da memoria democrática galega, 

integrado por unha oliveira que representa a paz, unha placa e un monolito cos nomes 

das persoas asasinadas e as súas compañeiras, que foron vítimas coma eles. 

O pasado 6 de agosto tivo lugar un emotivo acto de inauguración deste espazo 

dedicado á memoria do terror mais tamén á lembranza do compromiso e a loita das 

persoas que defenderon a democracia, a República e os dereitos de Galiza.  

A finais do pasado mes de outubro o monumento foi obxecto dun infame 

atentado que destruiu a placa informativa e lixou con pintura o monolito no que están 

escritos os nomes das persoas asasinadas. Trátase dun acto covarde, miserábel, 
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perpetrado con violencia, nocturnidade e aleivosía co propósito fascista de sementar de 

novo o odio e o desprezo cara persoas e ideais honestos e xenerosos. 

Ese tipo de ataques contra lugares da memoria prodúcense con demasiada 

frecuencia.  E non só agresións como a que se produciu na Volta da Moura. Tamén son 

cada vez máis habituais as manifestacións, declaracións e proclamas abertamente 

fascistas e de apoloxía do xenocidio franquista. 

Estes actos prodúcense coa máis escandalosa impunidade e coa pasividade da 

administración do Estado, da Xunta de Galiza e dos corpos de seguridade.  A 

permisividade institucional, o menosprezo da memoria histórica e das vítimas, a 

tolerancia cos intolerantes son o caldo de cultivo perfecto para a proliferación destas 

condutas fascistizantes e antidemocráticas. 

Cómpre polo tanto que desde as institucións públicas se faga unha condena 

expresa destes actos e manifestacións franquistas e que se persiga as persoas que atentan 

contra os bens públicos e atacan a memoria das vítimas do terror franquista. 

 

Polo anteriormente exposto, o Grupo Parlamentar do BNG presenta a seguinte 

proposición non de lei para o debate en comisión: 

“O Parlamento de Galiza insta ao Goberno galego a 

1. Condenar de maneira firme e contundente os ataques contra o monumento 

que na Volta da Moura homenaxea ás vitimas do terror franquista e as súas familias. 
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2. Dirixirse á delegación do goberno do Estado en Galiza para que investigue e 

persiga as persoas ou organizacións responsábeis destes ataques que fomentan u odio e 

o desprezo contra ideiais democráticos. 

3. Crear a rede de lugares da memoria democrática galega como espazos 

simbólicos da dignidade das vítimas, da loita contra o fanatismo e o terror franquista, e 

da defensa da paz, a democracia e as liberdades. Colaborar na protección, conservación, 

sinalización e promoción desta rede de lugares. 

4. Desenvolver unha actuación favorábel cara á recuperación da memoria 

histórica democrática antifascista galega e apoiar o labor das entidades que traballan 

neste ámbito”. 

 

Santiago de Compostela, 9 de novembro de 2017 

 

Asdo.: Luis Bará Torres 

Noa Presas Bergantiños 

Montserrat Prado Cores 

Olalla Rodil Fernández 

Xosé Luis Rivas Cruz 

Deputadas e deputados do G.P. do BNG 

Ana Pontón Mondelo  

Portavoz do G.P. do BNG 
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Asinado dixitalmente por: 

 

Xosé Luis Bará Torres na data 09/11/2017 11:32:07 

 

Noa Presas Bergantiños na data 09/11/2017 11:32:12 

 

María Montserrat Prado Cores na data 09/11/2017 11:32:17 

 

Xose Luis Rivas Cruz na data 09/11/2017 11:32:18 

 

Olalla Rodil Fernández na data 09/11/2017 11:32:21 

 

Ana Pontón Mondelo na data 09/11/2017 11:32:24 
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Á Mesa do Parlamento 

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

iniciativa das deputadas e deputados Luis Bará Torres, Montserrat Prado 

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

e Noa Presas Bergantiños, ao abeiro do disposto no Regulamento da Cámara, 

presenta a seguinte Proposición non de lei para o seu debate en Comisión. 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Hai xa ben tempo que a veciñanza do concello de Soutomaior está a vivir 

serios problemas con respecto á sanidade pública. Problemas que son 

consecuencia dos recortes do PP en materia de sanidade. Problemas que se 

concretan en carencias de servizos sanitarios importantes, en semanas enteiras e 

mesmo meses nos que os veciños e veciñas quedan sen cobertura pediátrica no 

concello xa que o SERGAS non cubre as vacacións, en esperas de varias horas 

nos nosos centros de saúde, ou no feito de que haxa veciños que non poden darse 

de alta na atención primaria de Arcade porque os cupos están saturados. 

Por iso, o BNG levou adiante diferentes iniciativas para solucionar esta 

realidade. Medidas propositivas para tratar de mellorar esta situación como a 

recollida de sinaturas para demandar servizo de pediatría e diferentes iniciativas 

municipais e parlamentarias esixindo a solución destes problemas. 
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Ante ao silencio do PP de Soutomaior e a pasividade do PP na Xunta, os 

veciños e veciñas padecen unha situación de desmantelamento da sanidade que 

ten graves consecuencias para este servizo público fundamental. Hoxe por hoxe 

os médicos de Soutomaior teñen que atender ata a 65 pacientes por día.  

Nun concello con 7.400 habitantes hai tan só dous médicos a xornada 

completa e outro na práctica con xornada parcial cando en concellos veciños de 

6.000 habitantes hai ata 4 médicos.  

Nun centro con alta demanda como é o de Arcade, o servizo de pediatría 

desaparece durante semanas enteiras porque o SERGAS non cubre as baixas.  

A veciñanza ten que agardar durante horas para ser atendidos por mor da 

saturación das consultas.  

As citas demóranse durante días e mesmo dunha semana para outra nas 

épocas de máis saturación. 

Os cupos sanitarios están desbordados e superan con moito as 

recomendación dos colectivos profesionais como a Sociedade Española de 

médicos de familia que recomenda un máximo de 1.200 pacientes por médico 

cando en Soutomaior hai ata 1.800.  

Hai veciños e veciñas que non poden darse de alta no seu centro de saúde 

porque os cupos están saturados e non admiten máis pacientes. 
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O centro de saúde queda sen ningún médico porque o único titular que 

estaba no día ten que saír a atender urxencias, co risco evidente que iso implica 

para a poboación. 

Ante esta situación que padece a veciñanza, a resposta das administración 

responsables é sempre a mesma: a Xunta de Galiza nega estas melloras votando 

en contra das emendas aos orzamentos presentadas polo BNG ou votando en 

contra de iniciativas parlamentarias do BNG que pedían máis médicos para 

Soutomaior.  

A veciñanza de Soutomaior, farta desta situación, saíu á rúa o pasado 29 

de outubro nunha importante mobilización que demanda estas melloras tan reais 

como necesarias para a sanidade pública. Mobilizacións que se verán na obriga 

de continuar, se o goberno galego non atende estas demandas xustas e urxentes. 

 

Por todo o exposto anteriormente, o Grupo Parlamentar do BNG presenta 

a seguinte proposición non de lei para o debate en comisión: 

“O Parlamento galego insta á Xunta de Galiza a  

1. Dotar ao concello de Soutomaior de máis médicos/as ata completar 

como mínimo catro xornadas completas, de maneira que se garanta unha 

atención sanitaria digna para a veciñanza. 

2. Dotar o centro de saúde de Soutomaior de todo o persoal necesario 

para atender a poboación (enfermeiros/as, PAS, etc.) 
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3. Cubrir as baixas dos médicos/as e especialmente os/as pediatras 

para garantir que nun centro de alta demanda a veciñanza teña garantido o 

acceso ao servizo.” 

 

Santiago de Compostela, 9 de novembro de 2017 

 

Asdo.: Luis Bará Torres 

Noa Presas Bergantiños 

Montserrat Prado Cores 

Olalla Rodil Fernández 

Xosé Luis Rivas Cruz 

Deputadas e deputados do G.P. do BNG 

Ana Pontón Mondelo  

Portavoz do G.P. do BNG 

 

 

 

Asinado dixitalmente por: 

 

Xosé Luis Bará Torres na data 09/11/2017 11:37:31 

 

María Montserrat Prado Cores na data 09/11/2017 11:37:36 
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Olalla Rodil Fernández na data 09/11/2017 11:37:38 

 

Xose Luis Rivas Cruz na data 09/11/2017 11:37:41 

 

Noa Presas Bergantiños na data 09/11/2017 11:37:44 

 

Ana Pontón Mondelo na data 09/11/2017 11:37:47 
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 Mesa do Parlamento 

 

 

O Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, por iniciativa das 

súas deputadas e do seu deputado, Concepción Burgo López, Patricia 

Vilán Lorenzo e Luis Álvarez Martínez, a través do seu portavoz e ao 

abeiro do disposto no artigo 160 do Regulamento da Cámara, presentan 

ante esa Mesa a seguinte Proposición non de lei en Comisión 2.ª, 

Ordenación Territorial, Obras Públicas, Medio Ambiente e 

Servizos. 

 

 

Exposición de motivos 

 
 

o castelo da Salvaterra do Miño declarado BIC en 1949, está unido á historia 

de  grandes nomes da historia de Galicia como  Dona Urraca na súa loita  

contra Teresa de Portugal,  o  Pedro Madruga, protagonista dos violentos 

enfrontamentos entre os señores feudais de Soutomaior e os  Sarmientos. 

 

O recinto amurallado, de planta rectangular, ocupa unha superficie de 9.700 

metros cadrados. No seu interior atópanse as Covas de Dona Urraca, coa súa 

escaleira de caracol, a Casa do Conde e a capela da Virxe da Oliva, pegada 

aos muros do castelo. 

 

Hoxe día consérvanse fragmentos de muralla que datan do século XII e unha 

parte importante da muralla abaluartada que rodea todo o conxunto, do 

século XVII, obra do enxeñeiro francés Carlos de Lessar.   

 

No pasado recente pertencía a familia Alba pero foi recuperada polos veciños 

do concello para o seu uso. 

 

Neste castelo  a Xunta de Galicia pretende crear un museo do viño cun custo 

total de 600.000 euros que ocuparía todos os espazos da fortaleza, uns 

espazos que os veciños agora están utilizando para actividades culturais e 

comunitarias.  
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Realmente, a intención de facer un museo neste castelo e especificamente nas 

Covas de dona Urraca,  semella unha incongruencia e un despilfarro porque 

fai poucos anos destináronse 240.000 euros de fondos europeos para 

rehabilitar a chamada Casa do Conde dentro da fortaleza,  e crear un museo 

do viño onde en palabras do alcalde, “quedaría reflectido todo o sector 

vitivinícola da zona”, pero agora este espazo está pechado e sen ningunha 

actividade. 

 

Ante estes feitos,  asociacións culturais da zona e  partidos da oposición 

promoveron un manifesto solicitando que o museo se radique na Casa do 

Conde, xa preparada para acollelo e non nas Covas de dona Urraca porque 

estas,  -tamén coñecidas como as Minas-,  sempre foron un espazo de uso 

colectivo,  de encontro de todos os veciños e veciñas,  utilizado para todo 

tipo de actos culturais sen que se atope no concello un ben cas mesmas 

características. Afirman, con razón, que si se pon en marcha o museo 

proxectado ocuparíase todo o espazo do castelo e polo tanto os veciños e 

veciñas non terían instalacións para desenvolver actos culturais, xuntanzas de 

todo tipo, en definitiva deixaría de ser un lugar de encontro e de veciñanza, 

un patrimonio vivido e utilizado para converterse nun patrimonio 

simplemente de exposición. 

 

O Grupo Parlamentario Socialista consideramos un dispendio inxustificable 

destinar centos de miles de euros a facer  unha infraestrutura na que xa se 

fixo un investimento de 200.000 euros e que agora se atopa sen ningunha  

utilidade. Cando vemos que para a protección  e posta en valor do patrimonio 

histórico galego se está facendo un investimento de cantidades moi pequenas 

e está a seguir sufrindo fortes recortes, tirar ao lixo o investimento realizado 

e utilizar 600.000 euros nun museo que pode poñerse en marcha xa mesmo 

na Casa do Conde cun investimento  mínimo é un despilfarro económico moi 

grave. 

 

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

seguinte Proposición non de lei: 
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“O Parlamento de Galicia insta a Xunta de Galicia a radicar o planeado 

Museo do Viño no castelo de Salvaterra,  na chamada Casa do Conde xa 

rehabilitada con este fin con fondos comunitarios, e non nas covas de dona 

Urraca que deben seguir  sendo destinadas a espazos de uso comunitario e 

cultural,  tal como se está a facer ata de agora” 

 

 Pazo do Parlamento, 8 de novembro de 2017 

 

 

 Asdo.: Concepción Burgo López 

 Patricia Vilán Lorenzo  

 Luis Álvarez Martínez 

 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: 

 
Maria de la Concepción Burgo López na data 09/11/2017 12:52:06 

 
Patricia Vilán Lorenzo na data 09/11/2017 12:52:16 

 
Luis Manuel Álvarez Matínez na data 09/11/2017 12:52:22 

 
Xoaquín María Fernández Leiceaga na data 09/11/2017 12:52:30 
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Á Mesa do Parlamento 

 

O Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, por iniciativa das 

súas deputadas e dos seus deputados Patricia Vilán Lorenzo, José 

Antonio Quiroga Díaz, Luis Manuel Alvarez Martínez, Concepción 

Burgo López, José Manuel Pérez Seco, 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 

 

Galicia está a sufrir unha preocupante seca dende mediados do pasado 

ano 2016. Hai dúas demarcacións hidrográficas (Galicia-Costa e Miño-

Sil) que están en prealerta, estado que se activa cando os indicadores 

descenden significativamente por baixo dos valores medios históricos, 

polo que é convinte extremar o control. Por outra banda, en xuño deste 

ano declarábase a situación de seca na parte española da demarcación 

hidrográfica do Douro, na cal se atopan os concellos de Verín, Laza, 

Monterrei, Riós, Oímbra, Castrelo do Val, Vilardevós, A Mezquita e A 

Gudiña. 

 

Pois ben, a comezos de novembro a Consellería de Medio Rural 

establecía as bases reguladoras de axudas (convocadas para 2017) e 

destinadas a garantir a subministración de auga para explotacións 

agrícolas e gandeiras, naquelas zonas afectadas por unha declaración de 

seca na zona xeográfica en que están asentadas, en concreto, respecto 

das zonas declaradas de alerta ou de prealerta por seca no ano 2017 nas 

demarcacións hidrográficas de Galicia Costa, Miño-Sil e do Douro no 

momento publicación da orde.  

 

O curioso é que, estando en prealerta tamén a demarcación hidrográfica 

do Cantábrico (occidental neste caso), os concellos afectados non 

entran na orde de novembro, é dicir, non teñen dereito a recibir axudas. 

Descoñecemos si foi un erro ou que o Goberno se ten esquecido dos 

concellos de A Fonsagrada, Navia de Suarna, A Pontenova, Ribeira de 
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Piquín, Meira, Baleira, Pedrafita do Cebreiro, Cervantes, Riotorto, As 

Nogais, Becerreá, Trabada e Negueira de Muñiz. 

 

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 incluír aos concellos de 

A Fonsagrada, Navia de Suarna, A Pontenova, Ribeira de Piquín, 

Meira, Baleira, Pedrafita do Cebreiro, Cervantes, Riotorto, As Nogais, 

Becerreá, Trabada e Negueira de Muñiz como beneficiarios das axudas 

da Orde da Consellería de Medio Rural do 30 de outubro de 2017. 

 

Pazo do Parlamento, 9 de novembro de 2017 

 

Asdo.: Patricia Vilán Lorenzo 

  José Antonio Quiroga Díaz 

  Luis Manuel Alvarez Martínez 

  Concepción Burgo López 

  José Manuel Pérez Seco 

  Raúl Fernández Fernández 

  María Luisa Pierres López 

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: 

 
Patricia Vilán Lorenzo na data 09/11/2017 16:19:02 

 
José Antonio Quiroga Díaz na data 09/11/2017 16:19:08 

 
Luis Manuel Álvarez Matínez na data 09/11/2017 16:19:13 

 
Maria de la Concepción Burgo López na data 09/11/2017 16:19:20 
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Jóse Manuel Pérez Seco na data 09/11/2017 16:19:26 

 
Raúl Fernández Fernández na data 09/11/2017 16:19:32 

 
María Luisa Pierres López na data 09/11/2017 16:19:40 

 
Xoaquín María Fernández Leiceaga na data 09/11/2017 16:19:44 
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Á Mesa do Parlamento 

 

O Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, por iniciativa das 

súas deputadas e dos seus deputados Patricia Vilán Lorenzo, José 

Antonio Quiroga Díaz, Luis Manuel Alvarez Martínez, Concepción 

Burgo López, José Manuel Pérez Seco, 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 

7.ª, Agricultura, Alimentación, Gandaría e Montes. 

 

Exposición de motivos 

 

Galicia está a sufrir unha preocupante seca dende mediados do pasado 

ano 2016. Hai dúas demarcacións hidrográficas (Galicia-Costa e Miño-

Sil) que están en prealerta, estado que se activa cando os indicadores 

descenden significativamente por baixo dos valores medios históricos, 

polo que é convinte extremar o control. Por outra banda, en xuño deste 

ano declarábase a situación de seca na parte española da demarcación 

hidrográfica do Douro, na cal se atopan os concellos de Verín, Laza, 

Monterrei, Riós, Oímbra, Castrelo do Val, Vilardevós, A Mezquita e A 

Gudiña. 

 

Pois ben, a comezos de novembro a Consellería de Medio Rural 

establecía as bases reguladoras de axudas (convocadas para 2017) e 

destinadas a garantir a subministración de auga para explotacións 

agrícolas e gandeiras, naquelas zonas afectadas por unha declaración de 

seca na zona xeográfica en que están asentadas, en concreto, respecto 

das zonas declaradas de alerta ou de prealerta por seca no ano 2017 nas 

demarcacións hidrográficas de Galicia Costa, Miño-Sil e do Douro no 

momento publicación da orde.  

 

O curioso é que, estando en prealerta tamén a demarcación hidrográfica 

do Cantábrico (occidental neste caso), os concellos afectados non 

entran na orde de novembro, é dicir, non teñen dereito a recibir axudas. 

Descoñecemos si foi un erro ou que o Goberno se ten esquecido dos 

concellos de A Fonsagrada, Navia de Suarna, A Pontenova, Ribeira de 
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Piquín, Meira, Baleira, Pedrafita do Cebreiro, Cervantes, Riotorto, As 

Nogais, Becerreá, Trabada e Negueira de Muñiz. 

 

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 incluír aos concellos de 

A Fonsagrada, Navia de Suarna, A Pontenova, Ribeira de Piquín, 

Meira, Baleira, Pedrafita do Cebreiro, Cervantes, Riotorto, As Nogais, 

Becerreá, Trabada e Negueira de Muñiz como beneficiarios das axudas 

da Orde da Consellería de Medio Rural do 30 de outubro de 2017. 

 

Pazo do Parlamento, 9 de novembro de 2017 

 

Asdo.: Patricia Vilán Lorenzo 

  José Antonio Quiroga Díaz 

  Luis Manuel Alvarez Martínez 

  Concepción Burgo López 

  José Manuel Pérez Seco 

  Raúl Fernández Fernández 

  María Luisa Pierres López 

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: 

 
Patricia Vilán Lorenzo na data 09/11/2017 16:20:59 

 
José Antonio Quiroga Díaz na data 09/11/2017 16:21:04 

 
Luis Manuel Álvarez Matínez na data 09/11/2017 16:21:09 

 
Maria de la Concepción Burgo López na data 09/11/2017 16:21:15 
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Jóse Manuel Pérez Seco na data 09/11/2017 16:21:20 

 
Raúl Fernández Fernández na data 09/11/2017 16:21:25 

 
María Luisa Pierres López na data 09/11/2017 16:21:31 

 
Xoaquín María Fernández Leiceaga na data 09/11/2017 16:21:34 
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Á Mesa do Parlamento 

 

O Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, por iniciativa das 

súas deputadas e do seu deputado María Luisa Pierres López, María 

Dolores Toja Suárez, Patricia Vilán Lorenzo, Matilde Begoña 

Rodríguez Rumbo 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, con motivo do día 25 de novembro Día, 

Internacional contra a Violencia de Xénero. 
 

Exposición de motivos 
 

Un ano máis,  con motivo do Día Internacional contra a Violencia de 

Xénero, desde o Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia 

queremos manifestar o noso máis firme compromiso coas mulleres 

vítimas da violencia de xénero. Un compromiso activo día a día, porque  

para erradicar  a violencia requírese o compromiso individual e 

colectivo durante todos  os días do ano.  
 

A loita contra a violencia que se exerce cara ás mulleres, debe ser unha 

prioridade que nos obriga a toda a sociedade no seu conxunto. Unha 

obrigación que lle corresponde en primeira instancia aos gobernos e 

administracións no marco das súas correspondentes competencias. 
 

A violencia de xénero afunde as súas raíces na histórica desigualdade 

que tiveron e aínda seguen tendo as mulleres, como consecuencia do 

patriarcado existente nas nosas sociedades, por iso é fundamental 

abordar a súa erradicación  desde as políticas de igualdade, desde o 

feminismo, para favorecer unha  cultura da igualdade fronte a unha 

cultura da submisión.  
 

No noso país dispomos dun marco lexislativo a través da Lei orgánica 

de medidas de protección integral contra a violencia de xénero, tamén 

de leis autonómicas na maioría das comunidades autónomas e 

recentemente foi aprobado polo Congreso dos Deputados o Pacto de 

Estado Contra a Violencia de Xénero. 
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Para contribuír a erradicar a violencia de xénero precísanse  medidas  

políticas e institucionais  desde os diferentes ámbitos que aborden o 

problema de maneira integral e sexan capaces de dar resposta ás  

necesidades específicas das mulleres vítimas  e ás das súas fillas e 

fillos.  

 

Non se poderá avanzar na erradicación da violencia e na atención 

específica ás mulleres, se non se establecen os mecanismos de 

coordinación necesarios entre as diferentes administracións e 

institucións con responsabilidade na materia, pero tampouco se poderá 

seguir avanzando se non se dotan ás distintas administracións dos 

recursos económicos e de persoal especializado axeitados. 
 

Na resposta integral, as comunidades autónomas son unha peza clave e 

xogan un papel fundamental na loita contra a violencia de xénero. 

especialmente no relativo a prevención, así como a xestión e o 

desenvolvemento de accións nos diferentes ámbitos de responsabilidade 

institucional autonómica.  
 

É imprescindible seguir dotando ás comunidades autónomas no ámbito 

das súas correspondentes competencias, dos recursos axeitados para 

poñer en marcha as medidas acordadas no PACTO DE ESTADO, 

xunto á necesaria coordinación coas administracións locais. 
 

Como se recolle no pacto, respecto á mellora da resposta institucional, 

unha boa coordinación entre as autoridades e organismos responsables 

na loita contra a violencia de xénero resulta indispensable para obter 

resultados satisfactorios. Isto obriga a introducir medidas dirixidas a 

mellorar a resposta institucional a todos os niveis, maximizando o uso 

dos recursos dispoñibles e buscando un traballo coordinado e en rede 

que permita o mellor coñecemento do realizado e a maior eficiencia na 

prevención. 
 

Así mesmo, tal e como figura no acordo do pacto, son as  comunidades 

autónomas as que asumen as competencias da asistencia social ás 

mulleres vítimas de violencia de xénero e dos seus fillos e fillas e están, 

polo tanto, chamadas a xogar un papel clave na prevención, atención e 

reparación do dano. 
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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 que demande do 

Goberno de España: 

 

1. Cumprir co compromiso económico acordado no Pacto de Estado 

contra a Violencia de Xénero,  ao obxecto de destinar vía 

transferencia as partidas correspondentes ás comunidades 

autónomas, para o desenvolvemento das medidas contempladas 

en dito pacto.  

2. Iniciar os trámites para as modificacións lexislativas necesarias, 

ao obxecto da devolución das competencias ás entidades locais no 

exercicio das políticas de igualdade e contra a violencia de 

xénero, tal como figura no acordo do pacto.  

 

Pazo do Parlamento, 9 de novembro de 2017 

 

Asdo.: María Luisa Pierres López 

  María Dolores Toja Suárez 

  Patricia Vilán Lorenzo 

  Matilde Begoña Rodríguez Rumbo 

  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: 
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María Luisa Pierres López na data 09/11/2017 16:33:08 

 
María Dolores Toja Suárez na data 09/11/2017 16:33:13 

 
Patricia Vilán Lorenzo na data 09/11/2017 16:33:19 

 
Matilde Begoña Rodríguez Rumbo na data 09/11/2017 16:33:24 

 
Juan Manuel Díaz Villoslada na data 09/11/2017 16:33:26 

 
Xoaquín María Fernández Leiceaga na data 09/11/2017 16:33:31 
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Á Mesa do Parlamento 

 

O Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, por iniciativa dos 

seus deputados e da súa deputada Julio Torrado Quintela, José 

Manuel Pérez Seco e Noela Blanco Rodríguez, a través do seu 

portavoz, e ao abeiro do disposto no artigo 160 do Regulamento da 

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

en Comisión 5.ª, Sanidade, Política Social e Emprego. 

 

Exposición de motivos 

 

A asistencia sanitaria no concello de Cedeira ten o seu eixo no centro 

de saúde existente na localidade. Esta infraestrutura merece certa 

intervención que contribuiría a mellorar as condicións para as persoas 

usuarias, no caso de poder ampliar certos espazos e facilitar melloras na 

accesibilidade. Esta localidade, ademais, sitúase xeograficamente con 

problemas de comunicación xa tradicionais e recoñecidos respecto da 

referencia hospitalaria de Ferrol, con viais e tempos que aínda precisan 

melloras posibles. 

 

A contorna completa do edificio do centro de saúde inclúe, ademais de 

algunha outra, unha edificación propiedade da Xunta de Galicia con 

usos trasladables que ocupan pouco espazo. O Concello de Cedeira ten 

manifestado por diversas vías a súa disposición a poder comprar ese 

edificio á Xunta de Galicia, e poñer a disposición o terreo nas 

condicións que a Consellería de Sanidade solicita para facer 

investimentos (sen edificacións, libre de cargas e coas condicións 

necesarias para iniciar obras). Isto implicaría o gasto en compra, 

derrubo, adecuación e tramitación administrativa. 

 

Un acordo nesta liña permitiría ao Concello de Cedeira e á Consellería 

de Sanidade afrontar as necesidades de ampliar o centro de saúde, e así 

ampliar os servicios do municipio que, ademais, podería servir para 

ampliar tamén servicios ao conxunto da comarca.  
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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 dialogar co Concello de 

Cedeira sobre os servizos de asistencia sanitaria dispoñibles no 

municipio, e a posibilidade de chegar a acordos para a mellora do 

centro de saúde e a súa ampliación. 

 

 

Pazo do Parlamento, 9 de novembro de 2017 

 

Asdo.: Julio Torrado Quintela 

  José Manuel Pérez Seco 

  Noela Blanco Rodríguez 

Deputados e deputada do G.P. dos Socialistas de Galicia 

 

Asdo.: Xoaquín Fernández Leiceaga 

Portavoz do G.P. dos Socialistas de Galicia 

 

 

 

 
Asinado dixitalmente por: 

 
Julio Torrado Quintela na data 09/11/2017 16:39:19 

 
Jóse Manuel Pérez Seco na data 09/11/2017 16:39:25 

 
Noela Blanco Rodríguez na data 09/11/2017 16:39:31 

 
Xoaquín María Fernández Leiceaga na data 09/11/2017 16:39:35 

 

62674



Partido dos 
Socialistas 
de Galicia 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

Grupo Parlamentario 

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

Á Mesa do Parlamento 

 

O Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, por iniciativa das 

súas deputadas e dos seus deputados Noela Blanco Rodríguez, Raúl 

Fernández Fernández, María Luisa Pierres López e Julio Torrado 

Quintela, a través do seu portavoz e ao abeiro do disposto no artigo 

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

proposición non de lei para o seu debate en Comisión 5.ª, Sanidade, 

Política Social e Emprego. 

 

Exposición de motivos 

 

A Convención Internacional sobre os dereitos con discapacidade, 

aprobada o 13 de decembro de 2006 pola Asemblea Xeral de Nacións 

Unidas, supón a consagración do enfoque de dereitos das persoas con 

discapacidade, de modo que considera ás persoas con discapacidade 

como suxeitos titulares de dereitos e que os poderes públicos están 

obrigados a garantir que o exercicio deses dereitos sexa pleno e 

efectivo. 

 

Este grupo parlamentario recibiu numerosas queixas de colectivos 

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

seguen existindo importantes limitacións de accesibilidade para a 

persoas con discapacidade, ou con mobilidade reducida para acceder 

aos servizos de transporte ferroviario de viaxeiros en adecuadas 

condicións de calidade e seguridade. 

 

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

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

persoas con discapacidade e a súa inclusión social, que prevé no seu 

artigo 27 que: 

 

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

persoas con discapacidade para o acceso e utilización dos medios de 

transporte serán esixibles nos prazos e termos establecidos 

regulamentariamente. 
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Non obstante, as condicións previstas no parágrafo anterior serán 

esixibles para todas as infraestruturas e material de transporte, de 

acordo coas condicións e prazos máximos previstos na disposición 

adicional terceira, I. 

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

deberá realizar os estudos integrais sobre a accesibilidade aos diferentes 

medios de transporte, no que se considere máis relevante dende o punto 

de vista da non discriminación e da accesibilidade.” 

 

Estando próximo o vencemento deste prazo máximo de esixibilidade 

das condicións básicas de accesibilidade e non discriminación para o 

acceso e utilización dos medios de transportes ferroviarios, non temos 

constancia de que en Galicia se realizaran estudos integrais de 

accesibilidade no transporte ferroviario, o que provoca que se 

cronifiquen as  dificultades de mobilidade e seguridade, ademais de 

xerar incerteza nos colectivos de persoas con discapacidade.  

 

Atendo é un servizo gratuíto de Atención e Asistencia a viaxeiros con 

discapacidade ou mobilidade reducida que Renfe Operadora pon a 

disposición dos clientes do ferrocarril. Trátase dun servizo 

especializado que orienta, informa, e facilita ao viaxeiro o acceso e 

tránsito polas estacións, así como a asistencia na subida e baixada dos 

trens. Na provincia de Ourense este servizo soamente está dispoñible na 

estación de Ourense e do Barco de Valdeorras. 

 

As organizacións de persoas con discapacidade de Ourense uníronse o 

pasado 7 de novembro a unha convocatoria estatal para esixir o 

cumprimento de Real decreto lexislativo 1/2013, de o 29 de novembro, 

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

persoas con discapacidade e a súa inclusión social, e reivindicar en 

concreto melloras na accesibilidade desta estación, así como a 

implantación do servizo Atendo. 
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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 solicitar do Goberno de 

España:  

 

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

accesibilidade das persoas con discapacidade ou mobilidade 

reducida na estación de tren de O Carballiño. 

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

determinado no estudo integral de accesibilidade, para garantir e 

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

servizos de acceso ferroviario de viaxeiros e viaxeiras en 

condicións de calidade e seguridade na estación do tren de O 

Carballiño. 

 

 

Pazo do Parlamento, 9 de novembro de 2017 

 

Asdo.: Noela Blanco Rodríguez 

  Raúl Fernández Fernández 

  María Luisa Pierres López 

  Julio Torrado Quintela 

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

 

Asdo.: Xoaquín Fernández Leiceaga 

Portavoz do G.P. dos Socialistas de Galicia 

 

 
Asinado dixitalmente por: 

 
Noela Blanco Rodríguez na data 09/11/2017 16:49:00 

 
Raúl Fernández Fernández na data 09/11/2017 16:49:06 

 
María Luisa Pierres López na data 09/11/2017 16:49:11 

 
Julio Torrado Quintela na data 09/11/2017 16:49:15 
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Xoaquín María Fernández Leiceaga na data 09/11/2017 16:49:20 
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Á Mesa do Parlamento 

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

iniciativa das deputadas e deputados Luis Bará Torres, Montserrat Prado 

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

e Noa Presas Bergantiños, ao abeiro do disposto no Regulamento da Cámara, 

presenta a seguinte Proposición non de lei para o seu debate en Comisión. 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Nas vindeiras semanas está previsto que rematen as obras de ampliación 

da Ponte de Rande e de novos accesos e carrís en Santiago, Pontevedra e 

Vilaboa, actuacións contempladas nos acordos asinados polo Ministerio de 

Fomento coa concesionaria da AP9. 

En virtude destes acordos está prevista unha suba do 1% das peaxes da 

autoestrada, incremento que se vai sumar ao IPC e aos que xa se produciron na 

pasada década e que superan o 26%.  

Esta situación prodúcese ao tempo que empeora o servizo, se reduce o 

persoal das cabinas e se incrementan os beneficios da concesionaria. Unha suma 

de agravios que causa indignación e malestar nas persoas que usan a diario esta 

infraestrutura. 
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Por outra parte, o pobo galego asiste con rabia a sucesivos e vergoñentos 

vetos do PP do sr Rajoy ao traspaso a Galiza da titularidade da AP 9. E á actitude 

cómplice, servil e submisa do PP galego e do goberno da Xunta. 

 

Polo anteriormente exposto, o Grupo Parlamentar do BNG presenta a 

seguinte proposición non de lei para o debate en comisión: 

“O Parlamento galego insta á Xunta de Galiza a  

1. Demandarlle ao Ministerio de Fomento que tome as medidas necesarias 

para que non se aplique a suba do 1% nas peaxes da AP9, ou que en todo caso 

este incremento sexa asumido con cargo aos orzamentos do Estado. 

2. Esixir ao goberno do Estado que tome as medidas necesarias para 

- Mellorar o servizo que presta a concesionaria, nomeadamente para evitar 

as retencións e os atascos que se producen de maneira reiterada e inxustificada. 

- Recuperar o persoal suprimido pola concesionaria, especialmente o que 

ten que ver co mantemento da infraestrutura e as cabinas de peaxe. 

- Investigar e sancionar á concesionaria polo monumental atasco do 

pasado 27 de outubro. 

- Aprobar un protocolo de actuación en caso de atascos, que inclúa o 

levantamento das barreiras cando a retención supere 1 Km. 
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3. Dirixirse ao Ministerio de Fomento do goberno español para que 

levante o veto á transferencia da titularidade e da xestión da AP 9 a Galiza.” 

 

Santiago de Compostela, 9 de novembro de 2017 

 

Asdo.: Luis Bará Torres 

Noa Presas Bergantiños 

Montserrat Prado Cores 

Olalla Rodil Fernández 

Xosé Luis Rivas Cruz 

Deputadas e deputados do G.P. do BNG 

Ana Pontón Mondelo  

Portavoz do G.P. do BNG 

 

 

 

Asinado dixitalmente por: 

 

Xosé Luis Bará Torres na data 09/11/2017 17:35:43 

 

María Montserrat Prado Cores na data 09/11/2017 17:35:47 

 

Xose Luis Rivas Cruz na data 09/11/2017 17:35:49 
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Olalla Rodil Fernández na data 09/11/2017 17:35:52 

 

Noa Presas Bergantiños na data 09/11/2017 17:35:55 

 

Ana Pontón Mondelo na data 09/11/2017 17:35:57 
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Mesa do Parlamento 

 

O Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, por iniciativa da 

súa deputada e do seu deputado, Concepción Burgo López, Luis 

Álvarez Martínez e Abel Losada Álvarez, a través do seu portavoz e 

ao abeiro do disposto no artigo 160 do Regulamento da Cámara, 

presentan ante esa Mesa a seguinte Proposición non de lei en 

Comisión 4.ª, Educación e Cultura. 

 

Exposición de motivos 

 

As axudas a etapa predoutoral son fundamentais dentro de calquera 

estratexia de impulso a investigación,  xa que con elas comenza a 

formación do persoal básico para desenvolver a política de I+D que 

necesita o noso país 

A Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria 

convoca estas axudas destinadas a investigadores do SUG, pero as 

bases  teñen problemas e déficits que está denunciando a Asemblea de 

Investigadoras de Compostela e que, dende o noso punto de vista,  son 

graves e teñen que ser inmediatamente arranxados 

En primeiro lugar poñen o acento nos atrasos sistemáticos na 

convocatoria de axudas predoutorais dende o ano 2012, primeira do 

Plan I2C 2011-2015,  ata 2017 (11 meses de diferencia), de tal maneira 

que en seis anos se publicaron tan só cinco convocatorias destas axudas 

poque no ano 2015 non á houbo, restando polo tanto o número de 

contratados e aforrando unha parte dos fondos a investir, que 

imaxinamos era o que se quería. Esta actitude é un claro engano por 

parte da Consellería. É necesario acordar un  prazo fixo para convocar 

estas axudas, dando seguridade aos solicitantes e á totalidade do 

proceso. 

Outra grave consecuencia de dinámica administrativa que leva adiante a 

Consellería de Educación na convocatoria de estas axudas e da falta de 
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previsión nelas, é o sucedido ca resolución deste ano 2017 publicada o 

9 de agosto, oito días mais tarde da data fixada pola convocatoria para a 

firma dos contratos, de feito estes contratos firmáronse sen ter unha 

resolución formal e firme o que é unha irregularidade. 

Consecuencia dos atrasos das convocatorias é tamén que as persoas 

matriculadas en programas de doutoramento do SUG no curso 

2016/2017, tal como ordenan as bases, tivesen que agardar todo un ano 

académico sen garantías de financiación para a realización da súa tese o 

que leva a incerteza e precariedade. 

Tamén manifestan problemas nas listas de espera,  dado que todos os 

anos, como é lóxico, hai renuncias,  sobre todo pola concesión de 

axudas de FPU (polo que habería que buscar a maior coordinación con 

elas),  e os prazos para poder cubrir as vacantes por renuncia son moi 

cortos e pouco adecuados. De feito,  nas convocatorias de 2013 e 2014  

estas carencias tiveron como consecuencia   que mais de corenta 

contratos quedaron sen firmar e polo tanto moitos solicitantes en 

axudas para realizar a súa tese doutoral. 

Da mesma maneira,  nas convocatorias de estas axudas hai cuestións 

que discriminan a unha parte dos solicitantes como a esixencia de 

adecuarse o tema da tese as liñas estratéxicas  marcadas pola 

Consellería e a pertenza a centros de investigación de referencia, o que 

discrimina a estudantes de doutoramento que investigan en asuntos 

distintos ou unidos a outros grupos ou centros de investigación. 

Discriminación que é moito mais evidente aínda para os investigadores 

en Arte e Humanidades e Ciencias Sociais. 

Como tamén é discriminatorio a existencia de dúas modalidades A e B, 

e que por riba as persoas que queiran acadar unha axuda  teñan que 

elixir ao presentar a solicitude entre o modalidade A ou B cando poden 

ter os méritos necesarios para presentarse a calquera delas.  Da mesma 

maneira as condicións solicitadas para as estadías son claramente 

restritivas e por iso inadmisibles. 
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Existe tamén nestas convocatorias alumnado claramente discriminado 

dado que aqueles que rematase os seus estudos con anterioridade a 

2013 non pode solicitar unha axuda, así como é discriminatorio que aos 

licenciados e licenciadas con 300 créditos se lles calcule para o acceso 

as axudas,  a nota media tan só da licenciatura sen poder incluír as 

notas do mestrado en moitos casos necesario para matricularse nun 

programa de doutoramento, mestras o estudantado que cursou un grao 

sí accede cunha nota media que inclúe á do máster realizado 

 

Demoras, erros administrativos, discriminacións para os solicitantes, 

peticións inexplicables... fan necesario cambiar as bases das 

convocatorias de axudas a etapa predoutoral, de maneira que sexan 

mais xustas, mais efectivas e cumpran a labor de impulso a 

investigación nas universidades. 

Polo exposto, o Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia 

presenta a seguinte Proposición non de lei: 

 

O Parlamento de Galicia insta a Xunta de Galicia a modificar as bases 

das convocatorias para a concesión de axudas a etapa predoutoral nos 

seguintes aspectos: 

- A convocatoria  destas axudas  a etapa predoutoral debe ser publicada 

sempre dentro do primeiro trimestre de cada ano. 

-Modificarase toda a organización das listas de espera para cubrir as 

renuncias de maneira que se posibilite que todas as vacantes queden 

cubertas. 
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-Eliminarase a existencia de dúas modalidades de axudas e 

formalizarase unha soa que non estea unida a liñas de adecuación 

estratéxica de maneira que haxa verdadeira igualdade nas condicións 

para acadar unha axuda.  

-Organizarase de maneira mais adecuada os requisitos para a estadía no 

estranxeiro de forma que a decisión do lugar e o titor porá facerse ao 

longo dos anos de duración das axudas 

-Eliminarase a restrición para optar a estas axudas ao alumnado que 

rematara os seus estudos antes de 2013. 

-Eliminarase a obriga de que os solicitantes da axuda estean 

matriculados nun programa de doutoramento do SUG 

-Permitirase acadar a nota media do expediente dos solicitantes que 

cursaron unha licenciatura  cas cualificacións de dita licenciatura e 

tamén do máster realizado para a admisión nos estudos de terceiro 

ciclo. 

Pazo do Parlamento, 9 de novembro de 2018 

 

 Asdo.: Concepción Burgo López 

   Luis Manuel Álvarez Martínez 

   Abel Losada Álvarez 

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

 Asdo.: Xoaquín Fernández Leiceaga 

 Portavoz do G.P. dos Socialistas de Galicia 

 

 
Asinado dixitalmente por: 

 
Maria de la Concepción Burgo López na data 09/11/2017 17:47:59 

 
Luis Manuel Álvarez Matínez na data 09/11/2017 17:48:07 

 
Abel Fermín Losada Álvarez na data 09/11/2017 17:48:18 
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Xoaquín María Fernández Leiceaga na data 09/11/2017 17:48:24 
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VICEPRESIDENCIA E CONSELLERÍA DE PRESIDENCIA, 
ADMINISACIÓNS PÚBLICAS E XUSTIZA 
Dirección Xeral de 
e aramen 	 REXSTRO )ŒRAL ENTAADA 

r'úrn........ 

tcÈPRESIoENciÁË CONSEU.EIA DE PRESIDENCIA, 
ADMINISTRAdONS PUBLICAS E XUSTZA 

oIcoÚwwALDE REIAaÓtIs INSIÏUUONAJSEPMIAMENTAW.S 

(-6 NOVI 2017 

SAIDA 

z 
3 
N 
LLJ 

~ Io 
o 

En cumprimento do establecido no artigo 11 do Decreto 133/2002, do 11 de abril, polo que se 

regula a concesión de préstamos polo IGAPE, e no artigo 13 do Decreto 284/1994, do 15 

de setembro, de regulación de avais do IGAPE, achégolle a información sobre a situación 

das operacións de crédito e préstamo e a información sobre os avais vixentes a 30 de 

setembro de 2017. 

Santiago de Compostela, 6 de novembro de 2017 

A directora xeral de Relacións Institucionais 

e Parlamentarias 

Blanca Garcla-Señoráns Álvarez 

'u o, 
'u 

'u 
'u 
y a, 

Sr. presidente do Parlamento de Galicia 

paxina 1 de 1 
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CONSELLEnIA DE ECONOMÍA. 
EMPREGO E INDUSTRIA 

INFORMACIÓN PRÉSTAMOS VIVOS 

yape: 
30/09/2017 

IN14.2002.1.7 DYGRA FILMS, S.L. 

U•]IT41I'JI 

26/11/2003 467.931,73 
- 

AFO21.2003.1.4 KIRIKO NATURA, S.A. 26/11/2003 16.890,56 
- 

AFO2Î.2003.1.6 EDICIONES DEL VIENTO, S.L. 26/11/2003 4.670,00 
- 

1N14.2002.1.15 FILMAX ANIMATION, S.L. 27/05/2004 729.557,06 
- 

AFO21.2003.1.11 INTEMAGA, S.L. 29/07/2004 20.527,64 
- 

AF025.2005.1.2 SISTEMAS EXITT, S.L. 06/09/2004 660.000,00 
- 

AF021.2003.1.14 WENGE FINISTERRAE, S.LU. 23/12/2004 94.895,97 
- 

AFO2Î.2003.1.18 ENCENA PRODUCCIONES ARTÍSTICAS, S.L. 28/03/2005 91.000,00 
- 

1N14.2002.1.18 IGNACIO BENEDETI CINEMA, S.L. 26/05/2005 450.000,00 
- 

IN14.2002.1.19 FILMAX ANIMATION, S.L. 26/05/2005 372.453,68 
- 

AFO2Î.2003.1.16 CREAREA PRODUCCIONES, S.L. 26/05/2005 38.000,00 
- 

IN14.2002.1.21 DYGRA FILMS, S.L. 27/04/2006 206.820,5 
- 

AFO21.2003.1.28 LUCENSE DE BARNIZADOS Y ACABADOS, S.L. 27/07/2006 330.000,00 
- 

AF026.2005.1.2 CENBIMO, S.L. 29/03/2007 245.456,0 
- 

1N14.2002.1.24 DEBOURA DESEÑOS ANIMADOS, S.L.N.E. 01/06/2007 500.000,00 

1G142.2007.1.1 CALIZAS MARINAS, S.A. 26/12/2007 410.000,0 
- 

1G142.2007.1.10 MUEBLES HERMIDA 1 ,S.A. 30/05/2008 4.737.738,00 
- 

1G142.2007.1.12 T-SOLAR GLOBAL, S.A. 30/05/2008 3.000.000,00 
- 

IG142.2007.1.13 INDUSTRIAS PESADAS DE GALICIA, S.L 30/05/2008 3.000.000,00 
- 

1G142.2007.1.4 INNAVES, S.A. 16/06/2008 198.784,00 
- 

IG142.2007.1.6 SOC. COOP. G. ORETA XIDA 16/06/2008 254.392,28 
- 

16142.2007.1.9 VIMBIO FILMES, SLU 16/06/2008 441.419,0 
- 

6142.2007.1.18 ECOCELTA GALICIA, S.L.N.E. 27/06/2008 346.874,00 
- 

16142.2007.1.20 GRANITOS DE ATIOS, S.A. 23/09/2008 439.235,44 
- 

1G142.2007.1.3 CENTRO DE PRODUCCIÓN VICAR,,SL 06/11/2008 142.728,00 
- 

16142.2007.1.7 MODESTO CARRODEGUAS, S.L. 07/11/2008 374.549,65 
- 

1G142.2007.1.15 APLICACIONES METALURGICAS GOMEZ, S.L. 07/11/2008 950.000,00 
- 

G142.2007.1.19 FORJAS DE SANTIAGO, S.L. 07/11/2008 400.000,00 

G142.2007.1.34 FILMAX ANIMATION, S.L. 28/11/ 1.988.026,17 
- 

G142.2007.1.26 GRAFICAS DEL NOROESTE, SA. 10/12/ 575.000,00 
- 

G142.2007.1.33 SEMCDR 3000, S.L. 12/02/ 363.637,00 
- 

G142.2007.1.40 ACEBRÓN CALDERERÍA, S.L. 03/04/20 398.316,32 

G142.2007.1.39 OCV, S.L. 21/04/20 9 181.767,00 

G142.2007.1.46 ARTEFACTO PRODUCCIONES AUDIOVISUALES, S.L.N.E. 21/04/20 400.000,00 - 

G142.2007.1.47 ONIX VIGO, S.L. 02/06/20 7.876.500,00 - 

G142.2007.1.5D PAQUITO,S.L. 02/06/20 3.184.252,22 - 

G142.2007.1.56 REAL CONSERVERA ESPAÑOLA, S.L. 02/06/20 2.986.872,94 - 

6142.2009.1.12 ABCR LABORATORIOS, S.L. 02/06/20 4.405.008,53 - 

G142.2007.1.43 MAIMBAR XXI, S.L 15/07/20 800.000,00 - 

G142.2009.1.4 RODAINDUSTRIA IBERICA, SA. 15/07/2009 436.761,51 - 

G142.2009.1.11 GALLEGA DE SUMINISTROS INDUSTRIALES 2020, S.L. 28/07/2009 236.639,98 - 

6142.2009.1.18 DAYFER, S.L. 28/07/2009 1.400.000,00 - 

G142.2009.1.24 CONSTRUCCIONES TECNICAS DE RADIOTERAPIA, S.L. 28/07/2009 723.668,00 - 
6142.2009.1.27 CONSERVAS Y ELABORADOS GUAU, SA. 28/07/2009 250.000,00 - 

6142.2009.1.28 SOC. COOP. G. ORETA XIDA 28/07/2009 174.624,00 - 

6142.2007.1.57 GREYMUCESA, S.L. 20/10/2009 375.000,00 

G142.2009.1.20 CANTERAS DE VILANOVA, S.L. 20/10/2009 1.000.000,00 - 
G142.2009.1.59 DYGRA FILMS, S.L. 20/10/2009 3.100.000,00 - 
6142.2009.1.64 ALVAHER 98, S.L. 20/10/2009 3.312.000,00 - 

16142.2007.1.55 ATESVI, S.L. 23/12/2009 688.808,46 - 
1G142.2009.1.15 TANEMEX, S.L. 27/01/2010 853.920,33 - 
16142.2009.1.29 TECDISMA, S.L. 27/01/2010 72.733,00 - 
6142.2009.1.54 PUERTO VIEIRA, S.LLJ. 27/01/2010 1.759.721,61 - 

16142.2009.1.85 LUIS RODRIGUEZ AMADO, S.A. 27/01/2010 350.000,00 = 
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Ytrim 

1G142.2009.1.86 

UTle 

COMPOST GALICIA, S.A. 

w.iìï.i.iMi 

27/01/2010 284.355,79 
1 
- 

1G142.2009.1.36 CARRIS HOTELES, S.L 01/03/2010 2.500.000,00 

142.2009.1.50 CALDERERIA Y ESTRUCTURAS DEL NOROESTE, S.L. 20/04/2010 110.527,00 = 
142.2009.1.69 ORGANISTRY SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO, S.L. 20/04/2010 21.653,48 

142.2009.1.72 BLUEMOBILITY SYSTEMS, S.L. 20/04/2010 500.000,00 = 
142.2009.1.104 TOURS RIAS BAIXAS, S.L. 01/06/2010 577.000,00 

- 

142.2009.1.8 BLAS BASANTA, RAFAEL 29/06/2010 284.862,00 
- 

142.2009.1.45 SENANDE, S.L 29/06/2010 47.276,00 
- 

142.2009.1.52 MECANIZADOS Y OXICORTES, S. L 29/06/2010 127.380,00 
- 

G142.2009.1.83 MATERIALES CERAMICOS, S.L. 29/06/2010 4.000.000,00 
- 

142.2009.1.84 MIFIBRA, S.L. 29/06/2010 1.200.000,00 
- 

142.2009.1.44 VIDRIOMOSS, S.L. 05/08/2010 23.196,00 
- 

142.2009.1.51 GALICIAN MARINE AQUACULTURE, S.L. 05/08/2010 2.000.000,00 
- 

142.2009.1.62 RECOGE GALICIA DE GESTION, S.L. 05/08/2010 964.827,05 
- 

G142.2009.1.67 COMERCIAL XOIVAN, S.L. 05/08/2010 306.000,00 
- 

142.2009.1.68 BIOMASA FORESTAL S.L. 05/08/2010 450.006,00 
- 

142.2009.1.74 ABEIRO GOLD, S.L. 05/08/2010 4.800.000,00 
- 

142.2009.1.90 J.J. CHICOLINO, S.L. 05/08/2010 380.629,23 
- 

142.2009.1.121 GRANJA CAMPOMAYOR,S.L. 05/08/2010 1.385.572,00 
- 

142.2009.1.125 COCEDERO BARRAÑAMAR,S.L. 05/08/2010 201.747,00 
- 

142.2009.1.91 CONSERVAS CRUZ MAR, S.A. 28/09/2010 27.280,00 
- 

G142.2009.1.87 NOSOPLAS. S.LU. 15/11/2010 430.371,00 
- 

142.2009.1.92 EXCAVACIONES ROBERTO, S.L 15/11/2010 196.121,94 
- 

142.2009.1.141 ALONARTI ENVASES, S.A. 15/11/2010 1.142.858,00 

142.2009.1.139 PLASTICOS Y DESARROLLOS,S.A. 30/12/2010 657.087,00 
- 

142.2009.1.145 LABORATORIOS ASOCIADOS F'JUPEL, S.L. 30/12/201 2.956.919,00 
- 

142.2009.1.101 REINTEGRA, ENERGIA Y MEDIOAMBIENTE, S.L 10/02/201 436.684,16 
- 

142.2009.1.110 HIDROSCIVIL, S.L. 10/02/201 241.411,85 
- 

142.2009.1.113 CLUB DE CAMPO LAS BRIDAS, S.L 10/02/2011 126.958,56 
- 

142.2009.1.112 SOLUCIONES POLIGRAFICAS, S.L. 01/04/2011 6.000.000,00 
- 

142.2009,1.182 CODEOR, S.L. 01/04/2011 1.003.536,00 
- 

142.2009.1.133 PORTO PANADEROS, S.L. 12/05/2011 186.230,33 
- 

G142.2009.1.148 SEVEN STARS SPAIN, S.L.(CONSERVAS Y CONGELADOS IGLESIASMAR, S.L.) 12/05/2011 145.459,00 
- 

42.2009.1.152 LIMPIEZAS SAN FROIL4N, S.L. 12/05/2011 153.036,16 
- 

42.2009.1.155 NOVO CAMPO PLANTENES, S.L. 30/06/2011 204.552,00 
- 

42.2009.1.172 MADERBAR, S.L. 30/06/2011 60.000,00 
- 

42.2011.1.12 ASISTENCIA INTEGRAL PERSONALIZADA, S.L 30/06/2011 2.758.182,00 
- 

205.2014.1.3 - ESTAMPACIONES TÉCNICAS DE GALICIA, 5. L. 06/11/2014 75.607,80 
- 

05.2014.1.8 SANCUS ALEACIONES, S.L. 06/11/2014 107.491,65 
- 

05.2014.1.6 PEKEXOGO ANIMACION E OCIO, SL 18/12/2014 173.739,52 
- 

05.2014.1.15 V3 DENTAL VILANOVA, S.L. 18/12/2014 115.338,22 
- 

05.2014.1.11 GRAFICAS LASA, S.L. 05/03/2015 465.133,71 
- 

05.2014.1.18 OBRADOR TRADICIONAL, S.L. 05/03/2015 57.777,69 
- 

05.2014.1.20 XIGOMIVISA, S.L.U. 05/03/2015 149.880,88 
- 

IG205.2014.1.24 VOXQUIMIA, S.L. 05/03/2015 236.666,00 
- 

IG205.2014.1.30 GLOBAL GEOSYSTEMS, S.L. 05/03/2015 167.642,44 
- 

1G205.2014.1.29 FRIOFER,S.A.L. 10/04/2015 135.232,02 
- 

1G205.2014.1.32 INTAF PROMECAN, S.LU. 10/04/2015 641.693,46 
- 

IG205.2014.1.34 EVOLVENTIA, S.L. 10/04/2015 418.632,87 
- 

16205.2014.1.14 HERMANOS GARCIA ROCHA, S.L. 28/05/2015 324.202,25 
- 

IG2OS.2014.1.26 CONFORTEC CENTRO DE FORMACION SL 28/05/2015 81.219,98 
- 

IG205.2014.1.39 MAQUINARIA AGRICOLA CANCELA, S.L. 28/05/2015 174.485,05 
- 

IG205.2014.1.40 GARRIGA E HIJOS, S.L 28/05/2015 682.737,73 
- 

IG205.2014.1.43 MADERAS DEL NOROESTE,S.A. 	 . 28/05/2015 648.176,93 
- 
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Rfl1( 

IG2OS.2014.l.46 SANCUS ALEACIONES, S.L. 

UFIIN1I•1I 

28/05/2015 

•I7r1IID'1L'L. 

93.779,27 
- 

IG205.2014.1.42 AGUAS DO PARAÑO, S.L. 30/06/2015 105.856,56 
- 

I&205.2014.1.44 JARDANAY, S.L. 30/06/2015 217.498,51 
- 

1G205.2014.1.56 INTERNACO, S.A. 30/06/2015 453.695,21 
- 

1G205.2014.l.58 VACAS GONZÁLEZ, EMMA 30/06/2015 87.672,55 
- 

IG205.2014.1.62 JORMICAR 2015, S.L.U. 30/06/2015 142.681,60 

1G205.2014.1.75 HIDROFERSA FÁBRICA DE CHAVÍN, S.L. 30/06/2015 399.261,22 
- 

1G205.2014.1.71 PALETS JOAQUIN 2013, S.L. 24/09/2015 499.074,05 
- 

1G205.2014.1.78 MARSAN TRANSFORMACIONES SUPERFICIALES, S.L. 24/09/2015 472.529,18 
- 

IG205.2014.1.80 CARPINTERÍA METÁLICA ALUMAN, S.L. 24/09/2015 600.202,94 
- 

1G142.2015.1.3 CONFECCIONES GUERRAL SA 16/12/2015 279.768,84 
- 

.2014.1.48 2C INSPECCIONES, S.L. 16/12/2015 108.500,00 
- 

.2014.1.73 MATERIALES DE CONSTRUCCION J.A. MARTINEZ, S.L. 16/12/201 500.000,00 
- 

.2014.1.87 CLICTIC, S.L. 16/12/201 79.266,90 
- 

2014 	128 ANIBAL METALMECANICA GALLEGA, S.L. - 
16/12 706.882,79 

- 

2014 	66 CENTRO MAXILODENTAL VIGO, S.L. - 
156.037,38 

- 

2014 	74 APONTE PASAXE, SAL - 
242.497,81 

- 

2014.1 84 PLANEAMIENTO Y GESTION DE ENERGIAS RENOVABLES, S.L. - 
337.960,00 

- 

2014.199 SUAREZ AGRASAR, PILAR - 
49.416,86 

- 

1G105.2014.1 132 MANUEL GARCIA FANTINI, S.L.U. 487.586,32 
- 

IG142.2015.1.1O O CHIPS GALICIA, S.L.U. 
- 

139.005,79 
- 

I'205.2014.1.85 N, SA. - 
325.250,24 

- 

O5.2014.1 .90 C 	VAS TURÍSTICAS DE ONS, S.A. - 
192.670,48 

- 

205.2014.1.94 PL CARRERA,SA - 
140.553,96 

- 

205.2014.1 .120 REY, MARIA DEL CARMEN - 
70.557,27 

- 

205.2014.1.123 .S.L. 02/03/2 597.661,75 
- 

205.2014.1 .138 CA GONZALEZ, ANTIA 02/03/2 109.212,54 
- 

205.2014.1.100 0 GRUPAJE INTERNACIONAL, S.L. 07/04/2 500.000,00 
- 

205.2014.1.105 TECNOLOGICO ARBINOVA, S.L.U. 07/04/2 65.520,00 
- 

205.2014.1.119 ER, S.L 07/04/2 139.300,00 
- 

205.2014.1.126 PO 	GAL, S.L. 07/04/2 190.467,54 
- 

205.2014.1.137 ACION PADEL,S.L. 07/04/20 150.000,00 
- 

205.2014.1.141 C 	ERIA Y CHARCUTERIA MARTIN, SL 07/04/2 58.080,00 
- 

205.2014.1.143 ONES VIGO REAL, S.L. 07/04/2 467.568,27 
- 

205.20141.148 AMENTOS FANDIN, C.B. 07/04/2 70.000,0 

205.2014.1.149 TIT TO DENTAL Y POSTURAL GARLA, S.L.P. 07/04/2 59.513,3 
- 

205.20141.162 LENA CASTEDO, S.L. 07/04/2 150.000,0 
- 

205.2014.1.166 LECTRÓNICA Y COMUNICACIONES NOROESTE, S.L. 07/04/2 16 177.870,0 
- 

G205.2014.1.142 TROQUELES Y MOLDES DE GALICIA, S.A. 28/04/2 16 1.104.660,1 
- 

205.2014.1.155 DINAK, S.A. 28/04/2 16 1.650.000,0 
- 

G205.2014.1.156 PANADERIA CARNOEDO, S.L. 28/04/2 68.615,9 
- 

G205.2014.1.160 OUTROS ADAXES, S.L 28/04/2 200.769,4 

5.2014.1.168 EMETEL SISTEMAS, S.L. 28/04/2 145.678,1 

5.2014.1.172 GESPROEUME, S.L. 01/06/2 74.060,00 
- 

.2014.1.173 CADAVID DURAN, S.L. 01/06/2 133.084,69 
- 

.2014.1.174 TUREMA GASTRO, S.L. 01/06/2 77.000,00 
- 

.2014.1.175 CLÍNICA INFANS, S.L.P. 01/06/2 57.480,05 
- 

.2014.1.176 GARCÍA REBOREDO HERMANOS, S.L. 01/06/ 500.000,00 
- 

.2014.1.179 XEFE DA BIRRA, S.L. 01/06/2 175.374,95 
- 

.2014.1.183 LAG ESTEBAN PARRA, S.L. 01/06/ 500.000,00 

.2014.1.185 ÁGATA TECHNOLOGY, S.L. 01/06/ 103.166,6 - 

.2014.1.186 GALICTIO, S.A. 01/06/ 341.707,50 - 

.2014.1.189 SOMOZAS VALORIZACIÓN DE LODOS - BIOGAS, S.L. 01/06/ 1.115.556,3 - 

205.2014.1.192 VINIGALICIA, S.L. 01/06/2016 660.000,0 - 

205.2014.1.193 CANGAS DENTAL, S.L. 01/06/2016 170.090,0 - 

1G205.2014.1.194 TABERNA DO PEPIÑO, SL 01/06/2016 73.500,0 - 

iG205.2014.1.195 NAVIERA ILLA DE ONS SL 01/06/2016 955.500,0 - 

IG2OS.2014.1.196 CELTCLINIC,S .L. 01/06/2016 49.347,7 - 

1G205.2014.1.198 CONSTRUCCIONES METALICAS LUSOMAR, S.L. 01/06/2016 162.895,2 - 

1G205.2014.1.204 AUTOCARES COTA,S.L. 01/06/2016 124.482,5 - 

IG205.2014.1.211 CAOLINES CERAMICOS, S.L. 01/06/2016 341.526,9 = 
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5.2014.1.213 TURBINAS Y COMPRESORES JETSXOEL 
ZiTi 

01/06/2016 120.000,00 
5.2014.1.217 GERCA ACERO Y METAL, S.L. 01/06/2016 630.000,00 - 
5.2014.1.227 PRECOALVI, S.L. 01/06/2016 62.617,77 

142.2015.1.16 MUEBLES HERMIDA 1 ,S.A. 28/07/2016 437.320,42 
2.2015.1.23 VINIGALICIA, S.L 28/07/2016 360.000,00 
2.2015.1.27 ACTIVIDADES EMPRESARIALES,S.A. 28/07/2016 500.000,00 - 
2.2015.1.13 ELABORADOS METALICOS EMESA, S.L 27/10/2016 499.982,84 
2.2015.1.28 TORCULO COMUNICACION GRAFICA, S.A. 27/10/2016 300.000,00 
2.2015.1.32 ORBE, S.A. 27/10/2016 475.000,00 
4.2016.1.3 ALLERES MECANICOS GALICIA S.L 11/11/2016 165.150,0 = 
4.2016.1.7 lA DE LIRES, S.L. 11/11/2016 140.355,0 

- 

4.2016.1.19 OCIEDAD GALLEGA DE CARRETILLAS,S.A. 11/11/2016 440.329,0 
- 

4.2016.1.21 OMBEOS Y TRANSPORTES CARRAL, S.L. 11/11/2016 500.000,0 
- 

4.2016.1.33 0 SOLO MADERA DR, SL 11/11/2016 71.256,0 
4.2016.1.41 OSTRA NOSTRA, S.L. 11/11/2016 103.907,0 

- 

4.2016.1,56 OPEZ CRESPO, CARLOS 11/11/2016 117.042, 
4.2016.1.64 CASAS CUBE, S.L.U. 11/11/2016 700.000, 

- 

4.2016.1.15 AGROAMB PRODALT, S.L 22/11/2016 1.820.000, 
4.2016.1.16 1-IERNANDEZ VALLEJO, FRANCISCO JESUS 22/11/2016 51.052, 
4.2016.1.38 OYCAR GALICIA, S.L. 22/11/2016 508.596, 

- 

4.2016.1.40 ORPORACIÓN LABER, LABORATORIO Y CONSULTORÍA, S.L. 22/11/2016 111.971, 
4.2016.1.68 TB SPAIN INJECTION, S.L 22/11/2016 139.851,21 

- 

IG142.2015.1.37 SINCRO MECÁNICA, S.L. 31/01/2017 
_______________ 

(*) 

IG142.2015.1.43 REDEGAL, S.L. 31/01/2017 200.000,00 
IG142.2015.1.29 ICEACSA CONSULTORES, S.L.0 28/03/2017 

______________ 9 
IG142.2015.1.51 I(EMEGAL QUIMICOS, S.L. 28/03/2017 

______________ (9 
1G142.2015.1.64 DAIRYLAC, S.L. 28/03/2017 

______________ 

IG142.2015.1.54 INDUSTRIAS LOSAL,S.L 27/04/2017 
______________ (') 

IG142.2015.1.59 BACALAOS ALIMAR, S.L 27/04/2017 295.000,00 
IG142.2015.1.66 CORRAL Y COUTO SL 27/04/2017 370.000,00 

1G142.2015.1.36 G.O.C., SA. 01/06/2017 
______________ (1 

uG142.2015.1.57 GALICIA AUTO ESTAMPACION, S.A. 01/06/2017 
______________ 

(*) 

16142.2015.1.67 CONFITERIA Y PANADERIA MOURE, S.L. 01/06/2017 
______________ 

(*) 

16142.2015.1.69 JOSE LUIS DOCAMPO, S.L. 29/06/201? 
______________ 

(*) 

(*) Pendientes de formalizar ou dispoñer. 
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AVAIS CONCEDIDOS E RISCOS VIXENTES 30/09/2017 

Expediente Razón social Data concesión Aval concedido Risco vivo actual 

AV/0196 VIRIATO,S.A. 29/10/2004 3.012.247,00 347.325,55 

AV/0200 RECREATIVOS PRESAS, S. L. 23/12/2004 857.038,99 100.372,53 

AV/0217 NAVIERA DE GALICIA, SA. 26/05/2005 2.327.500,00 1.196.083,42 

AV/0230 VOLVORETA, S.A. 02/03/2006 430.000,00 147.394,18 

AV/0234 S.A.EDUARDO VIEIRA 27/07/2006 4.200.000,00 2,636.980,32 

AV/0242 NAVIERA F. TAPIAS GALICIA, SL 28/12/2006 3.325.000,00 891.336,87 

AV/0262 SEGURIDAD GALLEGA NOSA TERRA, S.A. 30/11/2007 910.000,00 720.570,25 

AV/0265 GRUPO TAMEGA, S.L 08/02/2008 2.240.000,00 1.799.737,15 

AV/0283 ISIDRO DE LA CAL FRESCO, S.L. 28/07/2008 3.150.000,00 3.008.674,27 

AV/0277 MATERIALES CERAMICOS, S.L. 28/07/2008 1.750.000,00 1.312.500,00 

AV/0311 GRAFICAS DEL NOROESTE, SA. 28/11/2008 700.000,00 465.431,24 

AV/0310 CONSERVAS Y ELABORADOS GUAU, S.A. 28/11/2008 700.000,00 572.663,39 

AV/0313 INDUSTRIAS PIZARRERAS GARCIA AGUADO, S.L 19/12/2008 1.470.000,00 1.260.000,00 

AV/0320-3 GENEROS DE PUNTO MONTOTO, S. A. 19/12/2008 600.000,00 563.368,79 

AV/0333 INDUSTRIAS PESADAS DE GALICIA, S.L 02/02/2009 2.000.000,00 528.049,00 

AV/0335-1 PUERTO DE CELEIRO,SA 02/02/2009 2.000.000,00 722.588,46 

AV/0335-3 PUERTO DE CELEIRO,SA 02/02/2009 3.600.000,00 2.610.000,00 

AV/0329 PROMOTORA INDUSTRIAL SADENSE,SA 02/02/2009 2.450.000,00 1.978.015,84 

AV/0327 MADERAS IGLESIAS, S.A. 02/02/2009 5.200.000,00 4.195.218,66 
AV/0335-2 PUERTO DE CELEIRO,SA 02/02/2009 2.400.000,00 1.978.668,27 
AV/0350 XUNTOIRA MOBILIARIO DE COCIÑA, S.L. 23/02/2009 563.062,50 546.886,35 

AV/0353 GRUPO COPO DE INVERSIONES, S.A. 23/02/2009 10.860.000,00 7.571.400,00 
AV/0328 CUIÑA, S.A. 23/02/2009 1.512.000,00 1.446.089,66 

AV/0323 FOMENTO DE ARIDOS Y OBRAS, S.L. 23/02/2009 3.080.000,00 3.080.000,00 
AV/0339 ESPINA OBRAS HIDRAULICAS, S.A. 23/02/2009 2.394.000,00 1.470.000,00 
AV/0359-1 ISIDRO DE LA CAL FRESCO, S.L. 23/03/2009 7.061.300,00 5.322.099,36 
AV/0357-8 INVERSIONES E INFRAESTRUCTURAS ATLANTE, 23/03/2009 1.221.500,00 1.221.500,00 
AV/0357-7 INVERSIONES E INFRAESTRUCTURAS ATLANTE, 23/03/2009 600.000,00 123.000,00 
AV/0357-4 INVERSIONES E INFRAESTRUCTURAS ATLANTE, 23/03/2009 600.000,00 600.000,00 
AV/0359-2 ISIDRO DE LA CAL FRESCO, S.L. 23/03/2009 4.438.700,00 4.400.789,21 
AV/0357-6 INVERSIONES E INFRAESTRUCTURAS ATLANTE, 23/03/2009 1.250.000,00 1.250.000,00 
AV/0341 LUMAR NATURAL SEAFOOD. S.A 02/06/2009 1.750.000,00 1.232.927,81 
AV/0378 MECAN IZADOS RODRIGUEZ FERNANDEZ, S.L. 02/06/2009 3.000.000,02 2.968.535,31 
AV/0385 PORTICO,S.A. 15/07/2009 5.000.000,00 4.639.932,31 
AV/0367 EMBUTIDOS CASTRO BELLO, S.L. 15/07/2009 560.000,00 560.000,00 
AV/0403 BLUSENS TECFI NOLOGY, S.L. 14/09/ 2009 7.800.000,00 4.205.000,02 
AV/0381 CONSERVAS SELECTAS MAR DE COUSO, SA. 20/10/2009 2.775.000,00 204.415,43 
AV/0377 BODEAL, S.L. 16/11/ 2009 780.000,00 771.431,86 
AV/0374-1 SUMTEC, S.L. 16/11/2009 1.250.000,00 1.250.000,00 
AV/0394-2 BRAURON, S.L. 16/11/2009 301.938,27 293.454,93 
AV/0434 CLIMATECNIC CONFORT, S.L. 18/03/2010 120.000,00 120.000,00 
AV/0511 COMERCIAL ANDURIÑA, S.A. 19/04/2010 360.000,00 360.000,00 
AV/0439 JULIO Y LUIS CARRAL, S.L. 20/04/2010 200.000,00 182.169,67 
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AV/0597 DYGRA FILMS, S.L. 20/04/2010 1.500.000,00 1.445.716,92 

AV/0601-2 AGRICOLA TOMIÑESA, S.L. 20/04/2010 584.500,00 578.507,83 

AV/0600 AGRICOLA TOMIÑESA, S.L. 20/04/2010 875.000,00 673.936,37 

AV/0573 ASESORÍA TÉCNICO SANITARIA ATESA, S.L. 12/05/2010 120.000,00 120.000,00 

AV/0608-2 ALIMENTOS LACTEOS, S.A. 01/06/2010 320.000,00 320.000,00 

AV/0608-5 ALIMENTOS LACTEOS, S.A. 01/06/2010 320.000,00 252.008,35 

AV/0607-8 SAN MARTIN,S.A. 01/06/2010 157.500,00 157.500,00 

AV/0607-7 SAN MARTIN,S.A. 01/06/2010 200.400,00 200.400,00 

AV/0607-6 SAN MARTIN,S.A. 01/06/2010 150.000,00 148.500,00 

AV/0607-5 SAN MARTIN,S.A. 01/06/2010 390.000,00 92.828,94 

AV/0608-3 ALIMENTOS LACTEOS, S.A. 01/06/2010 320.000,00 286.004,17 

AV/0608-1 ALIMENTOS LACTEOS, S.A. 01/06/2010 320.000,00 308.716,45 

AV/0612 DYGRA FILMS, S.L. 01/06/2010 2.450.000,00 2.328.209,72 

AV/0607-4 SAN MARTI N,S.A. 01/06/2010 600.000,00 419.997,35 

AV/0607-3 SAN MARTI N,S.A. 01/06/2010 240.000,00 118.432,25 

AV/0607-2 SAN MARTIN,S.A. 01/06/2010 180.000,00 180.000,00 

AV/0607-1 SAN MARTIN,S.A. 01/06/2010 180.000,00 168.111,41 

AV/0621 FISTERRAT.I.G., S.L. 28/06/2010 600.000,00 567.229,38 

AV/0642 FORMOSO ESTRUCTURAS METALICAS, S.L. 27/07/2010 600.000,00 143.355,78 

AV/0598 VIDRIO ORENSE,S.L. 28/09/2010 420.000,00 420.000,00 

AV/0693 CARMOBLE,S.A. 15/11/2010 600.000,00 600.000,00 

AV/0687-1 PAQUITO,S. L. 02/12/2010 1.446.479,78 1.332.697,56 

AV/0687-5 PAQU ITO,S. L. 02/12/2010 875.691,00 806.807,87 

AV/0687-9 PAQUITO,S.L. 02/12/2010 211.087,62 194.483,16 

AV/0687-10 PAQUITO,S.L. 02/12/2010 172.833,75 159.238,40 

AV/0687-3 PAQU ITO,S. L. 02/12/2010 1.173.990,53 1.081.642,71 

AV/0702 CONSTRUCCIONES MONI  S.L. 02/12/2010 500.000,00 500.000,00 

AV/0687-8 PAQUITO,S.L. 02/12/2010 375.164,46 345.653,48 

AV/0687-7 PAQUITO,S.L. 02/12/2010 501.782,47 462.311,53 

AV/0687-6 PAQUITO,S.L. 02/12/2010 532.187,82 490.325,15 

AV/0687-4 PAQU ITO,S. L. 02/12/2010 1.064.655,90 980.908,50 

AV/0687-2 FAQUITO,S.L. 02/12/2010 1.324.597,86 1.220.403,05 

AV/0692 SAN MARTIN,S.A. 20/12/2010 160,000,00 160.000,00 

AV/0770-2 EURO ROCA, S.L. 05/12/2011 150.000,00 87.859,33 

AV/0795 FUNDICIONES PARDO, S.L. 20/02/2012 50.000,00 20.997,94 

AV/0835-6 AGRUPACIÓN DE COOPERATIVAS LÁCTEAS, S.L. 08/10/2012 250.000,00 229.166,67 

AV/0835-2 AGRUPACIÓN DE COOPERATIVAS LÁCTEAS, S.L. 08/10/2012 500.000,00 266.283,13 

AV/0835-5 AGRUPACIÓN DE COOPERATIVAS LÁCTEAS, S.L. 08/10/2012 250.000,00 134.195,30 

AV/0835-1 AGRUPACIÓN DE COOPERATIVAS LÁCTEAS, S.L. 08/10/2012 500.000,00 256.944,43 

AV/0835-4 AGRUPACIÓN DE COOPERATIVAS LÁCTEAS, S.L. 08/10/2012 500.000,00 276.260,69 

AV/0835-3 AGRUPACIÓN DE COOPERATIVAS LÁCTEAS, S.L. 08/10/2012 500.000,00 250.000,02 

AV/0865 EDITORIAL COMPOSTELA S.A 30/04/2013 1.200.000,00 1.200.000,00 

AV/0879 MODESTO CARRODEG UAS, S.L. 24/09/2015 250.000,00 250.000,00 
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AVAIS CONCEDIDOS E RISCOS VIXENTES 30/09/2017 

Expediente 	Razón social Data concesión Aval concedido Risco vivo actual 

AV/0880 	ASOCIACIÓN ASPANAS 20/11/2015 566.250,00 551.621,92 

AV/0882-1 	ISIDRO 1952, S.L. 28/07/2016 9.103.721,25 0,00 (**) 

AV/0882-2 	ISIDRO 1952, S.L. 28/07/2016 3.627.841,54 0,00 (**) 

AV/0885 	IRIS SOC. COOP. GALLEGA DE TRABAJO ASOCIA 31/01/2017 1.315.470,00 0,00 (**) 

AV/0884 	HIDROFERSA FÁBRICA DE CHAVÍN, S.L. 31/01/2017 250.000,00 0,00 (*) 

(*) Avais pendentes de formalizar. 
(**) Avais pendentes de efectividade. 
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