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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
1.1.2.1.5. Proposicións de lei de iniciativa popular

Informe da Ponencia sobre a Proposición de lei, de iniciativa lexislativa popular, de me-
didas para garantir a enerxía como servizo público e contra a pobreza enerxética

A Ponencia designada pola Comisión 6ª, Industria, Enerxía, Comercio e Turismo, para emitir informe
sobre a Proposición de lei, de iniciativa lexislativa popular, de medidas para garantir a enerxía como
servizo público e contra a pobreza enerxética, na reunión e cos acordos que a continuación se in-
dican, á vista do texto da proposición e das emendas ao seu articulado presentadas polos grupos
parlamentarios, elaborou, para o seu debate perante o dito órgano, este

INFORME

1. Antecedentes

1.1. A Proposición de lei de iniciativa lexislativa popular —presentada pola súa comisión promo-
tora— tivo entrada na IX lexislatura, no Rexistro do Parlamento, o día 19 de maio de 2015, co nú-
mero de rexistro 37326. Contén o texto articulado e a exposición de motivos desta iniciativa así
como as razóns que aconsellan a súa tramitación.

1.2. A Mesa do Parlamento, na reunión do día 22 de xuño de 2015,   admitiu a trámite esta
iniciativa,declarou constituída a súa comisión promotora e acordou notificar este acordo  á Xunta
Electoral de Galicia, para os efectos previstos nos artigos 7 e 8 da Lei 1/1988, do 19 de xaneiro, re-
guladora da iniciativa lexislativa popular ante o Parlamento de Galicia.

1.3. O Pleno do Parlamento tomouna en consideración na sesión do día 26 de xaneiro de 2016,
logo da presentación e defensa por parte de don Carlos Fernando Blanco Parga, designado pola
comisión promotora para estes efectos.

1.4. A Mesa do Parlamento, na súa reunión do 15 de novembro de 2016, acordou encomendarlle
á Mesa da Comisión 6ª, Industria, Enerxía, Comercio e Turismo, a ordenación da tramitación da Pro-
posición de lei, de iniciativa lexislativa popular, de medidas para garantir a enerxía como servizo
público e contra a pobreza enerxética e deixar pendente a apertura do prazo de presentación de
emendas ao articulado.

1.5. Logo de terse tramitado a obtención de diversa documentación e unha vez finalizadas as com-
parecencias de varias persoas expertas na Comisión 6ª, Industria, Enerxía, Comercio e Turismo, a
Mesa, na súa sesión do día 19 de setembro de 2017, acordou a apertura do prazo de presentación
de emendas ao articulado, que, logo das súas prórrogas —cualificadas pola Mesa da Comisión 6ª,
Industria, Enerxía, Comercio e Turismo, o día 30 de outubro de 2017— foron publicadas no Boletín
Oficial do Parlamento de Galicia núm. 203, do 31 de outubro de 2017, co seguinte detalle:
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Emendas ao articulado (un total de 54):

— Doc. núm. 19482, do G. P. do Bloque Nacionalista Galego (2)
— Doc. núm. 19484, do G. P. dos Socialistas de Galicia (17)
— Doc. núm. 19485, do G. P. de En Marea (23)
— Doc. núm. 19488, do G. P. Popular de Galicia (12)

2. Constitución, composición e reunións da Ponencia

2.1. Constitución e composición da Ponencia

A Comisión 6ª, Industria, Enerxía, Comercio e Turismo, na sesión do día 3 de novembro de 2017,
designou os seguintes ponentes:

— G. P. Popular de Galicia:
Dª Marta Nóvoa Iglesias (titular)
D. Moisés Blanco Paradelo (suplente)

— G. P. de En Marea:
D. Francisco Casal Vidal (titular)
D. Juan Jósé Merlo Lorenzo (suplente)

— G. P. dos Socialistas de Galicia:
D. Abel Fermín Losada Álvarez (titular)
Dª Noela Blanco Rodríguez (suplente)

— G.P. do Bloque Nacionalista Galego:
Dª. Noa Presas Bergantiños  (titular)
Dª María Montserrat Prado Cores (suplente)

2.2. Reunións da Ponencia

A sesión constitutiva da Ponencia tivo lugar o día 3 de novembro de 2017, presidida por  Dª Cristina
Romero Fernández, presidenta da Comisión, e coa asistencia dos ponentes titulares Sra. Presas
Bergantiños, Sr. Losada Álvarez, Sr. Casal Vidal e a Sra. Nóvoa Iglesias.

Posteriormente, a Ponencia mantivo as seguintes reunións os días 10, 13 e 15 de novembro de
2017. A Ponencia examinou as emendas presentadas e o texto da proposición de lei, e elaborou o
seu informe.

3. Elaboración do informe

Como resumo sucinto do seu labor, a Ponencia formúlalle á Comisión as seguintes recomendacións:

1. A aceptación das seguintes emendas, nos termos que constan no texto articulado deste informe:
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— Do G. P dos Socialistas de Galicia, a aceptación da emenda núm. 13.
— Do G. P. Popular de Galicia, a aceptación das emendas núms. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,  12 e 13.

2. Por outro lado, o ponente do G. P. de En Marea comunica, en nome do seu grupo parlamentario,
a retirada das emendas núms. 1 e 2.

3. Por último, respecto das restantes emendas dos GG. PP. de En Marea, dos Socialistas de Galicia
e do Bloque Nacionalista Galego, a  ponente do G. P. Popular de Galicia recomenda á Comisión o
seu rexeitamento.

4. Texto articulado 

Proposición de lei de iniciativa lexislativa popular de medidas da eficiencia enerxética e garantía de
accesibilidade á enerxía eléctrica

Exposición de motivos.
I

Galicia, do mesmo xeito que o resto de España, ten que limitar ao máximo a importante depen-
dencia exterior de enerxía primaria. Isto, unido á necesidade de combater eficazmente o cambio
climático para evitar que o quecemento global alcance niveis críticos, obríganos a intensificar os
nosos esforzos para mellorar os nosos niveis de eficiencia enerxética, que, sen dúbida, resultarán
un medio moi valioso para superar estes retos.

A Directiva  2012/27/UE do Parlamento Europeo e do Consello, do 25 de outubro de 2012, relativa
á eficiencia enerxética, pola que se modifican as Directivas 2009/125/CE e 2010/30/UE, e pola que
se derrogan as Directivas 2004/8/CE e 2006/32/CE, establece como obxectivo xeral sobre eficiencia
enerxética chegar a 2020 cun aforro do 20 % no consumo de enerxía primaria da Unión. Con este
fin, débese crear un marco común para fomentar a eficiencia enerxética dentro da Unión e esta-
blecer accións concretas que leven á práctica as propostas incluídas no Plan de eficiencia enerxética
2011 da Comisión Europea. Actualmente, o Plan nacional de acción de eficiencia enerxética 2017-
2020, que foi remitido a Bruxelas no mes de abril de 2017, responde á exixencia do artigo 24.2 da
Directiva 2012/27/UE do Parlamento Europeo e do Consello, do 25 de outubro de 2012,  que obriga
todos os Estados membros da Unión Europea á presentación destes plans, o primeiro en 2014 e, a
continuación, cada tres anos.

Este plan dá continuación ao Plan nacional de acción de eficiencia enerxética 2014-2020 e configú-
rase como a ferramenta principal da política enerxética neste eido, cuxa execución permitirá alcan-
zar os obxectivos de aforro e eficiencia enerxética derivados da Directiva 2012/27/UE.

No informe de progreso de 2013 España estableceu que o obxectivo de consumo de enerxía primaria
para 2020 sería de 121,6 Mtep, é dicir, unha redución de 41,2 Mtep con respecto á previsión de
consumo de enerxía primaria  tendencial en 2020, o que representaba unha redución do 25,3 %, supe-
rior ao 20 % que se fixou como obxectivo para a Unión Europea. Esta redución representaba o 11,2 %
do obxectivo de redución de toda a Unión Europea (368 Mtep). España contribuiría ao obxectivo con 2
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puntos porcentuais por riba ao peso relativo que os consumos de enerxía primaria de España sobre o
consumo da UE-27.

No Plan nacional de acción de eficiencia enerxética 2014-2020, o escenario macroeconómico novo
obrigou España a revisar as previsións de consumo de enerxía primaria en 2020. España modifi-
cou a súa proposta e comunicou á Comisión Europea un novo obxectivo de consumo de enerxía.
Con ocasión, agora, do Plan nacional de acción de eficiencia enerxética 2017-2020, España recu-
pera o obxectivo marcado no informe anual de progreso de 2013, para axustar os obxectivos ás
actuais previsións macroeconómicas.  O consumo previsto de enerxía primaria en 2020 sitúase
en 122,6 Mtep, o que representa unha redución do 24,7 % respecto ao escenario de referencia
ou tendencial.

Galicia debe conseguir un aforro de enerxía final en todos e cada un dos sectores equiparable, ou
mesmo superior, ao de España, tanto no sector industrial como no transporte, residencial e equi-
pamento, servizos públicos, agricultura e pesca. Por todo o anteriormente exposto, proponse esta
lei, que terá como finalidades fundamentais as seguintes:

a) Impulsar a eficiencia enerxética en todos os sectores e actividades, con criterios de sustentabili-
dade ambiental, social e económica.

b) Establecer mecanismos de cooperación e coordinación da Administración xeral do Estado e as
administracións locais no fomento do aforro e a eficiencia enerxética.

c) Establecer o liderado exemplarizante das administracións públicas e do conxunto do sector pú-
blico no impulso e aplicación de políticas de fomento da eficiencia enerxética.

d) Impulsar a I+D+i nos ámbitos da eficiencia enerxética.

II

Outra das grandes preocupacións da Galicia do noso tempo é que todos os fogares dispoñan da
enerxía suficiente que lles posibilite unha vida digna e de calidade. Como é ben sabido, a Directiva
2009/72/CE do Parlamento Europeo e do Consello, do 13 de xullo de 2009, sobre normas comúns
para o mercado interior da electricidade e pola que se derroga a Directiva 2003/54/CE, establece a
necesidade de que os Estados membros adopten as medidas necesarias para protexer os consu-
midores vulnerables no contexto do mercado interior da electricidade. Así, sinala expresamente
que poderán incluír medidas específicas relacionadas co pagamento das facturas de electricidade
ou medidas máis xerais adoptadas dentro do sistema de seguridade social.

A exposición de motivos da Lei 24/2013 comeza dicindo: «A subministración de enerxía eléctrica
constitúe un servizo de interese económico xeral, pois a actividade económica e humana non se
pode entender hoxe en día sen a súa existencia.»

Como consecuencia, España ditou o Real decreto lei 7/2016, do 23 de decembro, polo que se regula
o mecanismo de financiamento do custo do bono social e outras medidas de protección ao consu-
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midor vulnerable de enerxía eléctrica, coa finalidade de establecer un réxime común en todo o te-
rritorio para combater a denominada pobreza enerxética.

Unha vez aprobado e en vigor o desenvolvemento regulamentario da devandita normativa legal,
pódese comprobar que se pretende a consecución dos seguintes obxectivos:

1. Definir o consumidor vulnerable, así como os requisitos que debe cumprir e acreditar, atendendo
ás súas características sociais e nivel de renda.

2. Establecer as condicións e o procedemento para solicitar o bono social ao que se poderá acoller
o consumidor que cumpra os requisitos para ser vulnerable e os prezos das tarifas de último re-
curso (TUR) que lle serán de aplicación.

3. Definir o mecanismo de financiamento e cálculo do bono social e do custo da subministración do
consumidor a que fai referencia o artigo 52.4.j) da Lei 24/2013, do decembro, do sector eléctrico.

4. Regular as condicións nas que pode ser suspendida a subministración ao consumidor con poten-
cia contratada igual ou inferior a 10 kW, e os supostos e condicións baixo os cales non poderá ser
suspendida a subministración do consumidor ao que fai referencia o artigo 52.4.j) da referida lei.

Sendo esta a situación a nivel estatal, Galicia ten dúas medidas sociais claras en vigor para combater
a denominada pobreza enerxética, que son as liñas de axudas que pretenden apoiar a determina-
das unidades familiares que estean por debaixo duns determinados limiares de ingresos anuais e
que cumpran, igualmente, determinadas circunstancias de índole familiar coa percepción dunhas
axudas, para complementar o bono social e/ou facilitar o pagamento dos recibos eléctricos, é a
axuda coñecida como tícket eléctrico social; e outra para evitar o corte de subministración por falta
de pagamento.

Ante a nova realidade normativa a nivel estatal, resulta máis axeitado redefinir as devanditas me-
didas sociais co obxecto de que sirvan para que a aqueles consumidores vulnerables severos que
sexan recoñecidos polos servizos sociais da Xunta de Galicia en risco de exclusión social se lles
aboe, cando menos, o 50 % dos seus recibos eléctricos coa finalidade de transformar as súas sub-
ministracións eléctricas en esenciais e, por tanto, en ininterrompibles.

TITULO PRELIMINAR
Disposicións xerais

CAPÍTULO I
Obxecto e ámbito de aplicación da lei

Artigo 1. Obxecto e finalidade da lei

1. Esta lei ten por obxecto o fomento do aforro e a eficiencia enerxética para conseguir a redución
de emisións de gases de efecto invernadoiro, reducir a dependencia enerxética exterior e asegurar
un abastecemento enerxético de calidade para toda a poboación de Galicia.
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2. Establécense nesta lei medidas de actuación para a promoción do aforro e a eficiencia enerxética
e para conseguir o acceso a unha suficiencia enerxética a toda a poboación.

Artigo 1 bis. Ámbito de aplicación

A presente lei é de aplicación a todos os sectores, instalacións e procesos transformadores ou con-
sumidores de enerxía.

CAPÍTULO II
Principios xerais

A enerxia, clave para a sustentabilidade económica, social e ambiental

Artigo 2. Concepto de pobreza enerxética

(sen contido)

Artigo 3. Principios xerais

Esta lei está informada polos seguintes principios:

a) Seguridade de subministración enerxética.
b) Abastecemento enerxético pleno.
c) Competitividade económica.
d) Sustentabilidade ambiental.
e) Redución das emisións de gases de efecto invernadoiro.
f) Desenvolvemento tecnolóxico destinado á eficiencia enerxética.

TÍTULO I
Aforro e eficiencia enerxética

Artigo 4. Promoción do aforro e a eficiencia enerxética: instrumentos e medidas

O cumprimento desta lei en materia de aforro e eficiencia enerxética require a utilización dunha
serie de instrumentos técnicos, xurídicos, económico-financeiros, de planificación e de información.
Por iso, o Goberno establecerá unha serie de instrumentos de promoción do aforro e a eficiencia
enerxética, entre os cales deberán incluírse:

a) Plans de aforro e eficiencia enerxética.
b) Incentivos económicos e/ou financeiros.
c) Incentivos á I+D+i.
d) Campañas de información e concienciación.

Artigo 5. Plans de aforro e eficiencia enerxética: obxecto e finalidade

Os plans de aforro e eficiencia enerxética son o instrumento do Goberno para a promoción do afo-
rro e a eficiencia enerxética.
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O Goberno, por proposta da consellaría competente en materia de enerxía, aprobará plans de afo-
rro e eficiencia enerxética destinados á mellora da competitividade do tecido produtivo galego e
ao incremento do confort e da calidade de vida do sector residencial de Galicia.

Os plans de aforro e eficiencia enerxética determinarán as actuacións nesta materia e establecerán
os prazos temporais para a execución daqueles, identificando as diferentes formas de financia-
mento e necesidades orzamentarias.

Artigo 6. Plans de aforro e eficiencia enerxética: procedemento de elaboración

Os plans de aforro e eficiencia enerxética elaboraranse coa participación dunha comisión interde-
partamental da que formarán parte todas as consellarías con competencias en políticas sectoriais
relacionadas co consumo de enerxía.

A consellaría competente en materia de enerxía, como responsable da elaboración dos plans de
aforro e eficiencia enerxética, establecerá os procedementos adecuados para garantir a participa-
ción das administracións locais e dos diferentes axentes económicos e sociais.

Artigo 7. Plans de aforro e eficiencia enerxética: contido

Os plans de aforro e eficiencia enerxética responderán a unha estrutura sectorial que permita fixar
obxectivos separados para os diferentes sectores ou consumidores finais, e conterán unha relación
de medidas e instrumentos para a súa execución en cada un dos sectores identificados. 

O devanditos plans establecerán programas de renovación de equipos por outros de alto rendemento
enerxético, que levarán a cabo de maneira periódica en todos os sectores consumidores finais, defi-
nindo o seu alcance e atribuíndo as responsabilidades e competencias para a súa posta en marcha
ás consellarías ou organismos correspondentes da Xunta de Galicia ou as administracións locais.

Artigo 8. Plans de aforro e eficiencia enerxética: financiamento

Os plans de aforro e eficiencia enerxética dotaranse adecuadamente dos medios financeiros nece-
sarios para a consecución dos obxectivos aprobados, xa sexa con cargo aos orzamentos públicos
e/ou a través doutros mecanismos de financiamento.

Artigo 9. Incentivos económicos: planificación

As actuacións de fomento da eficiencia enerxética estarán suxeitas a unha planificación anual na
que se establecerán as medidas concretas que serán de aplicación para a incentivación e apoio do
aforro e a eficiencia enerxética e os indicadores axeitados para o seu seguimento.

Artigo 10. Fomento da I+D+i no ámbito do aforro e a eficiencia enerxética

Os instrumentos de fomento da I+D+i no campo do aforro e a eficiencia enerxética deberán orien-
tarse á consecución dos seguintes obxectivos:
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— Potenciar a I+D+i para conseguir a incorporación de tecnoloxías sustentables e eficientes.

— Facilitar a implantación comercial de tecnoloxías que se atopen en fase de demostración e/ou
comercial.

—  Reducir os custos asociados ás tecnoloxías de aforro e eficiencia enerxética.

En todo caso, estes instrumentos deberán ser compatibles coas orientacións que deriven das po-
líticas enerxéticas da Unión Europea.

Artigo 11. Sensibilización social: orientación

A Xunta de Galicia periodicamente lanzará campañas para sensibilizar a cidadanía sobre o consumo
da enerxía dun xeito intelixente.

Este tipo de campañas de sensibilización social levaranse a cabo no marco da Directiva 2012/27/UE
do Parlamento Europeo e do Consello, do 25 de outubro de 2012, e da súa transposición a España
a través do Plan de acción de eficiencia enerxética 2017-2020.

TÍTULO II
Garantia de accesibilidade á enerxía eléctrica

Artigo 12. Beneficiarios: ámbito de aplicación

O presente título resultará de aplicación a todas as unidades familiares que, conforme a regulación
estatal, teñan a consideración de consumidor vulnerable, e que así mesmo a consellaría compe-
tente en política social determine que se atopan en risco de exclusión social.

Artigo 13. Finalidade: consecuencias e efectos

O obxectivo pretendido coa presente regulación é conseguir que todas as subministracións eléctricas
aos consumidores que teñan a consideración de vulnerables severos conforme a regulación estatal,
que sexan residentes na Comunidade Autónoma de Galicia e que sexan considerados en risco de ex-
clusión social polos servizos sociais da Xunta de Galicia, teñan a consideración de esenciais, de con-
formidade co disposto no artigo 52.4.j) da Lei 24/2013, do 26 de decembro, do sector eléctrico.

Artigo 14. Prestación: alcance e procedemento

A consellaría competente en materia de enerxía da Xunta de Galicia, por solicitude previa do inte-
resado, aboará o 50 % da contía do recibo eléctrico resultante con anterioridade á aplicación do
bono social aos consumidores que teñan a condición referida nos artigos anteriores.

Artigo 15. Obrigas das comercializadoras eléctricas de último recurso (CUR)

As comercializadoras de referencia de último recurso (CUR) estarán obrigadas a asinar os corres-
pondentes convenios de colaboración coa Xunta de Galicia para os efectos de establecer unha pla-
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taforma telemática para comunicar aos servizos sociais e mais á consellaría competente en materia
de enerxía da Xunta de Galicia, cunha periodicidade mensual, os recoñecementos dos consumido-
res vulnerables severos.

Unha vez aboado pola consellaría competente en materia de enerxía da Xunta de Galicia o 50 %
do recibo eléctrico aos consumidores vulnerables severos en risco de exclusión social que así o so-
liciten, a comercializadora de último recurso recoñecerá a devandita subministración como esencial,
conforme o disposto no  artigo 52.4.j) da Lei 24/2013, do 26 de decembro, do sector eléctrico.

Artigo 16. Procedementos de comunicación

A dirección xeral responsable da inclusión social na consellaría competente en materia de política
social será o organismo encargado de recibir das comercializadoras eléctricas a listaxe dos puntos
de subministración de electricidade aos que se iniciase o procedemento de suspensión da submi-
nistración por falta de pagamento.

Recibida a devandita información, procederase a facer as seguintes verificacións:

1ª. Se se atopan na devandita listaxe consumidores vulnerables severos en risco de exclusión social
que non exercitasen o seu dereito a que se lles aboe o 50 % do seu recibo eléctrico, para o efecto
de regularizar de inmediato a dita situación.

2ª. No suposto de que algún dos consumidores que figure na listaxe estiver á marxe da situación
descrita no punto anterior, comprobar se concorre algunha circunstancia de natureza excepcional
que xustifique unha intervención inmediata dos servizos sociais da Xunta de Galicia co obxecto de
paralizar o procedemento de suspensión da subministración.

Disposición derrogatoria única. Derrogación normativa

Quedan derrogadas cantas normas de igual ou inferior rango se opoñan ao disposto nesta lei ou
a contradigan.

Disposición derradeira única. Entrada en vigor

Esta lei entrará en vigor o día 1 de xaneiro de 2018.

Disposición derradeira primeira bis. Desenvolvemento regulamentario

A Xunta de Galicia ditará no prazo máximo de catro meses as normas de desenvolvemento regula-
mentario da presente lei, sen prexuízo da inmediata implementación das prestacións para paliar
as situacións de vulnerabilidade en materia de pobreza enerxética.

Santiago de Compostela, 17 de novembro de 2017
Marta Nóvoa Iglesias
Francisco Casal Vidal
Abel Fermín Losada Álvarez
Noa Presas Bergantiños
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1.3. Procedementos de control e impulso
1.3.6. Proposicións non de lei
1.3.6.2. Proposicións non de lei en Comisión
1.3.6.2.4. Proposicións tramitadas

COMISIóN 4ª, EDUCACIóN E CULTURA

A Comisión 4ª, Educación e Cultura, na súa sesión do 16 de novembro de 2017, adoptou os seguin-
tes acordos:

Aprobación por unanimidade con modificacións

- 18461 (10/PNC-001499)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Toja Suárez, María Dolores e dous deputados/as máis
Sobre o asinamento polo Goberno galego de convenios de colaboración co Concello de Ponteceso
e coa Fundación Eduardo Pondal para a conmemoración do centenario do falecemento dese inte-
lectual, escritor e poeta, así como a difusión da súa figura e obra
BOPG nº 194, do 17.10.2017

Sométese a votación e resulta aprobada con modificacións respecto do texto orixinal, pola unani-
midade dos 12 deputados e deputadas presentes.

O texto aprobado é o seguinte:

«O Parlamento de Galicia insta o Goberno galego a que, con motivo do cumprimento do centenario
do falecemento do escritor Eduardo Pondal, lles dea continuidade ás iniciativas de difusión e con-
memoración da figura e da obra do intelectual, escritor e poeta pontecesán, a través da colabora-
ción institucional e orzamentaria coa Fundación Pondal e a colaboración con distintas institucións
e entidades culturais e, principalmente, coas fundacións de escritores e escritoras do Rexurdimento,
para contribuír a impulsar unha programación de actividades continuadas e diversas que poñan
en valor o seu legado social.»

Rexeitamento da iniciativa

- 18373 (10/PNC-001493)
Grupo Parlamentario de En Marea
Chao Pérez, Luca e Cuña Bóveda, María de los Ángeles
Sobre a consignación polo Goberno galego para o ano 2018 dos orzamentos necesarios para arran-
xar as deficiencias existentes no Colexio Rosalía de Castro, de Carril, así como o incremento das
partidas referidas á reforma, ampliación e mellora dos centros educativos
BOPG nº 194, do 17.10.2017

Sométese a votación e resulta rexeitada por 5 votos a favor, 7 votos en contra e 0 abstencións.
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- 19445 (10/PNC-001575)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Rodil Fernández, Olalla e cinco deputados/as máis
Sobre a renovación polo Goberno galego dos libros de texto de 3º e 5º curso de primaria perten-
centes ao fondo solidario do CEIP Santa Baia, de Boiro
BOPG nº 203, do 31.10.2017

Sométese a votación e resulta rexeitada por 5 votos a favor, 7 votos en contra e 0 abstencións.

- 19592 (10/PNC-001590)
Grupo Parlamentario de En Marea
Chao Pérez, Luca e Cuña Bóveda, María de los Ángeles
Sobre a habilitación polo Goberno galego da partida orzamentaria necesaria para renovar os libros
de texto do Colexio Santa Baia, de Boiro
BOPG nº 207, do 08.11.2017

Sométese a votación e resulta rexeitada por 5 votos a favor, 7 votos en contra e 0 abstencións.

Santiago de Compostela, 16 de novembro de 2017
Eva Solla Fernández
Vicepresidenta 2ª

2. Elección e composición do Parlamento, réxime e goberno interior, or-
ganización e funcionamento
2.4. Organización e funcionamento do Parlamento
2.4.3. Convocatorias

A Presidencia, de conformidade co disposto no artigo 53 do Regulamento do Parlamento, resolveu
convocar o Pleno do Parlamento para realizar sesión o próximo día 21 de novembro de 2017, ás
10.00 horas, no pazo do Parlamento.

De acordo coa Xunta de Portavoces e a Mesa, na reunión do día 14 de novembro de 2017, a orde
do día da sesión é a seguinte:

Punto 1. Textos lexislativos

Debate de toma en consideración da Proposición de lei, para presentar perante o Congreso dos
Deputados, do G. P. do Bloque Nacionalista Galego, sobre o establecemento dun rexistro diario da
xornada de traballo nas empresas (doc. núm. 10538, 10/PPLC-000005)
Publicación da iniciativa, BOPG nº 134, do 23.06.2017

Punto 2. Comparecencias 

19874 (10/CPP-000042)
Do Sr. vicepresidente e conselleiro de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza, por petición
propia, para informar das novas propostas de coordinación en materia de emerxencias
Publicación da iniciativa, BOPG nº 211, do 15.11.2017
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Punto 3. Mocións

3.1 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)
Publicación da iniciativa, BOPG nº 211, do 15.11.2017

3.2 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)
Publicación da iniciativa, BOPG nº 211, do 15.11.2017

3.3 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)
Publicación da iniciativa, BOPG nº 211, do 15.11.2017

Punto 4. Proposicións non de lei

4.114121 (10/PNP-001164)
Grupo Parlamentario de En Marea
Vázquez Verao, Paula, e trece deputados/as máis
Sobre as actuacións que debe realizar a Xunta de Galicia para trasladar ao Goberno do Estado a
necesidade de modificación da Lei xeral da Seguridade Social para mellorar a situación das persoas
afectadas pola xubilación anticipada
Publicación da iniciativa, BOPG nº 165, do 30.08.2017

4.2 17218 (10/PNP-001298)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Burgo López, María de la Concepción e Álvarez Martínez, Luis Manuel
Sobre a posta en marcha polo Goberno galego dos medios necesarios para posibilitar o acceso gra-
tuíto da cidadanía a todas as catedrais que recibiron nalgún momento achegas económicas de ca-
rácter público
Publicación da iniciativa, BOPG nº 182, do 27.09.2017
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4.3 17688 (10/PNP-001320)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Pierres López, María Luisa e catro deputados/as máis
Sobre as demandas que debe realizar o Goberno galego ao Goberno central en relación coa apli-
cación das medidas reflectidas no Pacto de Estado contra a violencia de xénero
Publicación da iniciativa, BOPG nº 187, do 05.10.2017

4.4 19444 (10/PNP-001438)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Prado del Río, Paula e seis deputados/as 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 a súa celebración
Publicación da iniciativa, BOPG nº 203, do 31.10.2017

4.5 19565 (10/PNP-001447)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Pontón Mondelo, Ana Belén e cinco deputados/as máis
Sobre a posición do Parlamento de Galicia respecto da xestión que se está a levar a cabo en relación
coa situación política en Cataluña
Publicación da iniciativa, BOPG nº 207, do 08.11.2017

4.6 19594
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Presas Bergantiños, Noa e cinco deputados/as máis
Sobre o desenvolvemento pola Xunta de Galicia, en cumprimento do artigo 14 da Lei 11/2007 e en
colaboración coas universidades públicas galegas, das actuacións necesarias para garantir a incor-
poración dunha materia específica para a formación en prevención e atención á violencia de xénero
no ámbito do máster universitario en Profesorado de Educación Secundaria Obrigatoria e Bacha-
relato, Formación Profesional e Ensinanzas de Idiomas
Publicación da iniciativa, BOPG nº 207, do 08.11.2017

4.7 19622 (10/PNP-001454)
Grupo Parlamentario de En Marea
Santos Queiruga, Carmen e Villares Naveira, Luis
Sobre a creación pola Xunta de Galicia dunha oficina anticorrupción onde se poidan denunciar, de
xeito anónimo, posibles casos de corrupción no sector público galego
Publicación da iniciativa, BOPG nº 207, do 08.11.2017

4.8 19744 (10/PNP-001465)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
García Míguez, María Ángeles e catorce deputados/as máis
Sobre a intensificación pola Xunta de Galicia da colaboración coas entidades locais integrantes da
Rede de concellos en contra da violencia de xénero, para acadar unha maior efectividade dos re-
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cursos e desenvolver de xeito conxunto actuacións nos ámbitos da sensibilización e prevención,
información, formación e asistencia ás vítimas
Publicación da iniciativa, BOPG nº 207, do 08.11.2017

Punto 5. Interpelacións

5.1 18979 (10/INT-000617)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Torrado Quintela, Julio e Blanco Rodríguez, Noela
Sobre a política da Xunta de Galicia en relación coa situación do persoal sanitario do Sergas
Publicación da iniciativa, BOPG nº 199, do 24.10.2017

5.2 19022 (10/INT-000620)
Grupo Parlamentario de En Marea
Sánchez García, Antón e catro deputados/as máis
Sobre o sector conserveiro e o emprego nel
Publicación da iniciativa, BOPG nº 199, do 24.10.2017

5.3 19254 (10/INT-000637)
Grupo Parlamentario de En Marea
Solla Fernández, Eva
Sobre a política do Goberno galego en materia de atención ás emerxencias
Publicación da iniciativa, BOPG nº 204, do 02.11.2017

Punto 6. Preguntas para resposta oral do presidente da Xunta

6.1 20180 (10/POPX-000058)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Pontón Mondelo, Ana Belén
Sobre o cumprimento da normativa vixente na loita contra o terrorismo machista
Publicación da iniciativa, BOPG nº 211, do 15.11.2017

6.2 20196 (10/POPX-000059)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Fernández Leiceaga, Xoaquín María
Sobre a avaliación da política desenvolvida  polo Goberno galego en materia de reforma de estru-
turas forestais
Publicación da iniciativa, BOPG nº 211, do 15.11.2017

6.3 20202 (10/POPX-000060)
Grupo Parlamentario de En Marea
Villares Naveira, Luis
Sobre as razóns da incapacidade das políticas da Xunta de Galicia para trasladar o incremento nominal
do PIB galego á diminución da desigualdade social e a precariedade ou a mellora dos servizos públicos
Publicación da iniciativa, BOPG nº 211, do 15.11.2017
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Punto 7. Preguntas ao Goberno

7.1 18046 (10/POP-002196)
Grupo Parlamentario de En Marea
Quinteiro Araújo, Paula e tres deputados/as máis
Sobre as medidas que está a pór en marcha o Goberno galego para previr e erradicar os asasinatos
de mulleres a consecuencia da violencia de xénero
Publicación da iniciativa, BOPG nº 191, do 11.10.2017

7.2 19304 (10/POP-002304)
Grupo Parlamentario de En Marea
Sánchez García, Antón e dous deputados/as máis
Sobre o exercicio das funcións de xefe de redacción dos informativos da Radio pública galega
Publicación da iniciativa, BOPG nº 204, do 02.11.2017

7.3 20200 (10/PUP-000120)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Prado del Río, Paula e sete deputados/as máis
Sobre a colaboración que está a ofrecer a Xunta de Galicia as entidades locais para a celebración
o 25 de novembro do Día Internacional Contra a Violencia de Xénero, co fin de acadar unha
maior efectividade dos recursos nos ámbitos da sensibilización, da prevención e da asistencia
ás vítimas
Publicación da iniciativa, BOPG nº 211, do 15.11.2017

7.4 20201 (10/PUP-000121)
Grupo Parlamentario de En Marea
Villares Naveira, Luis e trece deputados/as máis
Sobre o prazo previsto pola Xunta de Galicia para a retirada da campaña publicitaria titulada O máis
grande de Galicia non se maltrata
Publicación da iniciativa, BOPG nº 211, do 15.11.2017

7.5 18668 (10/POP-002250)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Rodríguez Barreira, María Julia e seis deputados/as máis

Sobre as previsións da Xunta de Galicia respecto da redacción do proxecto e avaliación ambiental
do alongamento do acceso ao porto seco de Monforte ata a N-120
Publicación da iniciativa, BOPG nº 195, do 18.10.2017

7.6 19527 (10/POP-002329)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Vilán Lorenzo, Patricia e tres deputados/as máis
Sobre as previsións da Xunta de Galicia respecto da consignación, para o ano 2018, dunha partida
orzamentaria específica para a reforma do Hospital Provincial de Pontevedra
Publicación da iniciativa, BOPG nº 207, do 08.11.2017

7.7 17351 (10/POP-002149)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
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Presas Bergantiños, Noa e cinco deputados/as máis
Sobre as medidas específicas que vai adoptar o Goberno galego en relación coa situación extrema
de seca que padece o sector primario de Ourense
Publicación da iniciativa, BOPG nº 187, do 05.10.2017

7.8 20177 (10/PUP-000118)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Quiroga Díaz, José Antonio e Pérez Seco, José Manuel
Sobre as medidas previstas polo Goberno galego en relación coa contratación dos helicópteros
para a loita contra incendios das campañas de 2011, 2012 e 2013
Publicación da iniciativa, BOPG nº 211, do 15.11.2017

7.9 20199 (10/PUP-000119)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Prado Cores, María Montserrat e cinco deputados/as máis
Sobre a opinión do Goberno galego respecto da garantía dunha protección suficiente das costas
de Galicia fronte a unha situación similar á catástrofe do Prestige coas actuacións levadas a cabo
desde hai quince anos
Publicación da iniciativa, BOPG nº 211, do 15.11.2017

Os grupos parlamentarios poderán presentar emendas ás mocións e ás proposicións non de lei
ata seis horas antes do inicio da sesión, ao abeiro do disposto no artigo 161.2 do Regulamento.

Santiago de Compostela, 14 de novembro de 2017
Miguel Ángel Santalices Vieira
Presidente
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