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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
11.1.2.1.2. Proposicións de lei 

O Pleno do Parlamento, na sesión do 8 de maio de 2018, adoptou os seguintes acordos:

Rexeitamento da toma en consideración

- 26278 (10/PPL-000015)
Grupo Parlamentario de En Marea
Proposición de lei relativa ás medidas urxentes de emerxencia social en materia de prestacións
económicas para paliar a pobreza enerxética e tendentes á mellora da eficiencia enerxética dos fo-
gares vulnerables
BOPG nº 263, do 20.02.2018

Sometida a votación, obtense o resultado de 32 votos a favor, 35 votos en contra e ningunha abs-
tención, polo que non se toma en consideración.

1.3. Procedementos de control e impulso
1.3.5. Mocións

Aprobación con modificacións

- 30154 (10/MOC-000087)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Díaz Villoslada, Juan Manuel
Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego para mellorar o emprego público e
as condicións de traballo no sector público autonómico. (Moción a consecuencia da Interpelación
nº 28232, publicada no BOPG nº 284, do 27.03.2018, e debatida na sesión plenaria do 24.04.2018)
BOPG nº 299, do 03.05.2018

Sométese a votación e resulta aprobada por 61 votos a favor, 6 votos en contra e ningunha abs-
tención.

O texto aprobado é o seguinte:

«O Parlamento de Galicia insta o Goberno galego a que, no marco do Acordo para a mellora do
emprego público asinado entre o Ministerio de Facenda e Función Pública e as organizacións sin-
dicais o 29 de marzo de 2017 e do II Acordo para a mellora do emprego público e de condicións de
traballo asinado polo Goberno central cos sindicatos CCOO, UGT e CSI-F o 9 de marzo de 2018, e
tendo en conta os criterios da Comisión de Coordinación de Emprego Público, desenvolva os pro-
cesos de negociación colectiva na Mesa xeral de empregados públicos sobre as materias de com-
petencia autonómica recollidas nos ditos acordos para os anos 2018, 2019 e 2020, de
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desenvolvemento tanto do II acordo estatal como de adaptación do acordo entre a Xunta de Galicia
e CCOO, UGT e CSI-F, asinado o 18 de outubro de 2017, en concreto:

1. Establecer as medidas ás que se dedicará a porcentaxe adicional da masa salarial que o Goberno
galego estará autorizado a aplicar para os anos 2018, 2019 e 2020 dentro do marco de estabilidade
orzamentaria e sustentabilidade financeira.

2. Determinar os sectores nos que prioritariamente se poderá incrementar de forma adicional nun
8 % a taxa xeral do 100 % de reposición de efectivos para o ano 2018, dentro do marco de estabi-
lidade orzamentaria e sustentabilidade financeira como das conclusións das distintas comisións
de seguimento establecidas nesta materia entre as organizacións sindicais e a Xunta de Galicia.

3. Establecer, unha vez consultadas as organizacións sindicais, tanto na mesa xeral de negociación
como na Comisión de Persoal, a taxa adicional de estabilización de emprego temporal para o con-
xunto de entidades que integran o sector público autonómico, nos termos habilitados polos de-
vanditos acordos.

4. Determinar, se proceder, respecto da xornada ordinaria común de 37,5 horas semanais, outras
xornadas ordinarias de traballo, ben unha repartición anual de xornada segundo as necesidades
de cada función, tarefa ou ámbito sectorial, atendendo en especial ao tipo de xornada ou as xor-
nadas a quendas nocturnas ou especialmente penosas.  

5. Establecer as retribucións dos empregados públicos en situación de incapacidade temporal que,
mediante un complemento retributivo sumado á prestación do réxime xeral da Seguridade Social
ou dos réximes especiais de funcionarios públicos, permita acadar ata o cen por cento das retribu-
cións fixas previstas ao inicio da situación de incapacidade temporal, podéndose establecer dife-
rentes escenarios retributivos en función do tipo de continxencia que dese lugar á incapacidade
temporal ou da duración desta.

6. Impulsar de xeito decidido os plans de igualdade, conciliación e corresponsabilidade no conxunto
de entidades do sector público autonómico, regulándose unha bolsa de horas de libre disposición
acumulables, de ata un 5 % da xornada anual, para a atención de necesidades de conciliación para
o coidado de maiores, discapacitados e fillos menores, nos termos que se acorden.»

Rexeitamento da iniciativa

- 30142 (10/MOC-000085)
Grupo Parlamentario de En Marea
Sánchez García, Antón
Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego en relación co impacto ambiental das
verteduras de augas residuais procedentes de explotacións mineiras. (Moción a consecuencia da
Interpelación nº 27754, publicada no BOPG nº 280, do 21.03.2018, e debatida na sesión plenaria
do 24.04.2018)
BOPG nº 299, do 03.05.2018

Sométese a votación por puntos e o resultado é o seguinte:
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Puntos 1 ao 4: rexeitados por 30 votos a favor, 37 en contra e ningunha abstención.
Punto 5: rexeitado por 16 votos a favor, 37 votos en contra e 14 abstencións.

- 30153 (10/MOC-000086)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Álvarez Martínez, Luis Manuel
Sobre a actuación que debe levar a cabo o Goberno galego en relación co orzamento consignado
para o ano 2018 para a prevención do abandono escolar. (Moción a consecuencia da Interpelación
nº 28849, publicada no BOPG nº 289, do 11.04.2018, e debatida na sesión plenaria do 24.04.2018)
BOPG nº 299, do 03.05.2018

Sométese a votación e resulta rexeitada por 30 votos a favor, 37 votos en contra e ningunha abs-
tención.

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

Aprobación con modificacións

- 24025 (10/PNP-001737)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Prado del Río, Paula e cinco deputados/as máis
Sobre as demandas que debe realizar o Goberno galego ao Ministerio de Xustiza en relación coa
creación de novas unidades xudiciais en Galicia
BOPG nº 250, do 31.01.2018

Sométese a votación por puntos e resulta aprobada con modificacións respecto do texto orixinal,
co seguinte resultado:

Punto 1: aprobado por 38 votos a favor, ningún voto en contra e 32 abstencións.
Punto 2: aprobado por 39 votos a favor, 6 en contra e 26 abstencións.
Punto 3: aprobado por 39 votos a favor, 6 en contra e 26 abstencións.

O texto aprobado é o seguinte:

«1. O Parlamento galego insta a Xunta de Galicia a dirixirse ao Ministerio de Xustiza para que con-
tinúe,  con  cargo  á  nova  programación  2018,  coa  creación  de  novas  unidades xudiciais en Ga-
licia, que de xeito consensuado propoña a Comisión Mixta, en atención a   necesidades  obxectivas
e  estruturais  de  carga  de  traballo  e  o  número  de  unidades que lle sexan asignadas á Comu-
nidade Autónoma.

2. Así mesmo, e coa mesma vontade de garantir e mellorar o servizo de administración de Xustiza
e evitar atrasos indebidos nos procedementos, o Parlamento de Galicia manifesta que, unha vez
que a Xunta de Galicia ten presentado ante as organizacións sindicais con representación no eido
xudicial unha oferta que dá cumprimento aos cinco puntos do acordo parlamentario acadado sobre
a Moción con número de rexistro 21265 e particularmente ao primeiro punto referido ás retribu-
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cións deste persoal, urxe proceder a unha solución inmediata do conflito a través da sinatura por
parte das organizacións sindicais do acordo nos termos propostos pola Xunta e que coinciden  co
mandato unánime expresado por este Parlamento o 19 de decembro de 2017.

3. Do mesmo xeito, en coherencia con ter expresado a súa firme vontade de favorecer a resolución
do conflito sindical, o Parlamento de Galicia manifesta a súa enérxica condena ás actitudes amo-
sadas por un sector sindical contra as persoas traballadoras da Administración de Xustiza que acu-
diron o pasado 27 de abril a expresar a súa libre vontade sobre a fin do conflito no eido da Xustiza.»

- 29902 (10/PNP-002197)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Puy Fraga, Pedro e sete deputados/as máis
Sobre a posición do Parlamento de Galicia en relación co proceso de integración europea, así como
os principios que deben inspirar a acción exterior e as demandas da Xunta de Galicia ante as insti-
tucións europeas ao respecto. (Procedemento de urxencia)
BOPG nº 296, do 25.04.2018

Sométese a votación e resulta aprobada, con modificacións respecto do texto orixinal, por 53 votos
a favor, 18 votos en contra e ningunha abstención.

O texto aprobado é o seguinte:

«O Parlamento de Galicia: 

1. Acorda proclamar o seu decidido apoio ao proceso de integración europea, para culminar axiña
unha Unión máis estreita, un mercado interior tan eficiente como equitativo e xusto e unhas insti-
tucións que enchan plenamente de contido a divisa de unida na diversidade que sintetiza o cerne
da nosa Unión.

Este decidido apoio ao proceso de integración europea considera prioritario o piar europeo de de-
reitos sociais, aprobado conxuntamente polo Parlamento Europeo, o Consello e a Comisión o pa-
sado 17 de novembro de 2017 durante o Cumio social en favor do emprego xusto e o crecemento
celebrado en Gotemburgo, Suecia, outorgándolle á cidadanía novos dereitos sociais e máis efecti-
vos, nos tres seguintes eixos:

— A igualdade de oportunidades e de acceso ao mercado de traballo.
— Condicións de traballo xustas.
— A protección e a inclusión social.

Galicia reivindica o proxecto europeo como modelo de integración social, económica, xurídica e de-
mocrática que, salvagardando as identidades propias de cada territorio, busca de forma decidida
impulsar un modelo de convivencia pacífica, solidaria, próspera e en igualdade, contraria aos mo-
delos de sociedade individualista, especulativa e xenófoba. Europa precisa reconstruír un  modelo
social tronzado pola gran recesión; Galicia, en Europa, aposta por restaurar un novo contrato social,
onde o desenvolvemento económico teña como eixe principal unha sociedade plural e sen as de-
sigualdades actuais.
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2. Nese sentido, insta a Xunta de Galicia a desenvolver a súa acción exterior e as súas demandas
ante as institucións europeas a través dos seguintes principios: 

— Reforzar o principio de confianza mutua e cooperación leal entre os Estados membros que com-
poñen a Unión Europea, en todos os eidos e todos os ámbitos. Estes principios vinculan inexora-
blemente a todos os poderes públicos de todos os Estados membros e son indispensables para
garantir de xeito efectivo os dereitos, liberdades e principios enunciados na Carta dos Dereitos Fun-
damentais da Unión Europea. 

— Manifestar a necesidade de vigorizar a diversidade cultural e lingüística europea, igualmente
amparada no artigo 3 do Tratado da Unión e no 165 e 167 do seu Tratado de funcionamento.

— Intensificar a cohesión económica, social e territorial inserida nos artigos 174 e concordantes
deste último tratado, en especial no que atinxe ao mantemento das políticas de cohesión, ao re-
forzo das políticas de cooperación transfronteiriza e ao impulso das conexións ferroviarias. 

— Afondar na subsidiariedade, pensando en especial nas rexións, estados federados e comunida-
des con competencias lexislativas, que debe materializarse en novos pulos ao Comité das Rexións,
elevando as súas competencias, mellorando a súa interlocución co Parlamento Europeo, co Con-
sello e coa Comisión Europea, dotándoo de plena lexitimación perante o Tribunal de Xustiza, e todo
en liña co plasmado na vixente Estratexia Galega de Acción Exterior.

— Reclamar unha mellor arquitectura da unión económica e monetaria, que permita afrontar coa
debida seguridade hipotéticas crises futuras e actuar proactivamente para defender os dereitos
sociais dos nosos cidadáns, con iniciativas como o cofinanciamento dos seguros de desemprego e
a verdadeira europeización da formación profesional e da educación en xeral das novas xeracións,
nun mercado interior idéntico en esencia a calquera mercado nacional.

— Facer fincapé na urxente necesidade de redefinir o modelo fiscal europeo para limitar a compe-
tencia desleal entre estados membros, reforzando a normativa para unha estrita loita contra a eva-
sión, a elusión fiscal e o branqueo de capitais, tanto a nivel da Unión como nacional, nun contexto
de necesaria actuación global. Os indicadores de “bo goberno fiscal” deben integrar a axenda eu-
ropea.

A cooperación transfronteiriza en materia de IVE e harmonización fiscal das bases tributarias do
imposto de sociedades deben de contribuír a esta nova política fiscal europea, que exixe unha
maior transparencia por parte de todos os axentes, públicos e privados, que interveñen nas trans-
accións financeiras.

— Despregar toda a acción política precisa para que Galicia, no vindeiro Marco Financeiro Pluria-
nual 2021-2027 que acaba de propoñer a Comisión Europea, non perda peso nas políticas de
agricultura e pesca (axudas da PAC) nin nos fondos de cohesión, apostando por un maior incre-
mento do orzamento comunitario que tamén aposte polos mozos e mozas, os programas de in-
vestigación e desenvolvemento, a loita contra o cambio climático e a solidariedade en materia
migratoria.»
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Rexeitamento da iniciativa

- 19450 (10/PNP-001439)
Grupo Parlamentario de En Marea
Sánchez García, Antón e Cal Ogando, Marcos
Sobre a negociación pola Xunta de Galicia co Concello da Coruña e as demais partes implicadas da
revisión dos convenios portuarios do ano 2004, así como os criterios de ordenación, a forma xurí-
dica do consorcio, o financiamento e os accesos ao porto exterior e os demais apartados contidos
na proposta de protocolo trasladada polo Goberno municipal da Coruña
BOPG nº 203, do 31.10.2017

Sométese a votación e resulta rexeitada por 32 votos a favor, 39 en contra e ningunha abstención.

- 28878 (10/PNP-002092)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Toja Suárez, María Dolores e Torrado Quintela, Julio
Sobre a realización polo Goberno galego dun estudo respecto da posible implantación do sistema
de cotas individuais transferibles e as súas implicacións para as pesqueiras multiespecíficas que
operan no Cantábrico
BOPG nº 289, do 11.04.2018

Sométese a votación e resulta rexeitada por 32 votos a favor, 39 en contra e ningunha abstención.

- 29120 (10/PNP-002114)
Grupo Parlamentario de En Marea
Chao Pérez, Luca e Cuña Bóveda, María de los Ángeles
Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego en relación coa situación salarial dos
mestres e do persoal docente de Galicia
BOPG nº 293, do 18.04.2018

Sométese a votación e resulta rexeitada por 32 votos a favor, 39 en contra e ningunha abstención.

- 29342 (10/PNP-002133)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Burgo López, María de la Concepción e Álvarez Martínez, Luis Manuel
Sobre o impulso pola Xunta de Galicia dun pacto pola lingua galega e as actuacións que debe levar
a cabo ao respecto
BOPG nº 293, do 18.04.2018

Sométese a votación e resulta rexeitada por 32 votos a favor, 39 en contra e ningunha abstención.

- 29544 (10/PNP-002161)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Rivas Cruz, José Luis e cinco deputados/as máis
Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego para a declaración de caducidade da
concesión mineira San Rafael (núm. 2946) no concello de Touro
BOPG nº 296, do 25.04.2018
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Sométese a votación e resulta rexeitada por 18 votos a favor, 39 en contra e 14 abstencións.

- 29632 (10/PNP-002167)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Bará Torres, Xosé Luís e cinco deputados/as máis
Sobre a convocatoria polo Goberno galego, o máis axiña posible, da Comisión de seguimento do
convenio de colaboración para o desenvolvemento conxunto do transporte metropolitano de Ga-
licia na Área Metropolitana de Vigo, e a inclusión na súa orde do día da solicitude do Concello de
Gondomar para a súa incorporación a ese tipo de transporte
BOPG nº 296, do 25.04.2018

Sométese a votación e resulta rexeitada por 32 votos a favor, 39 en contra e ningunha abstención.

1.3.7. Outras propostas de resolución e acordos
1.3.7.1. Declaracións institucionais

Declaración Institucional do Parlamento de Galicia, do 9 de maio de 2018, con motivo da De-
claración dos Defensores e Defensoras dos Dereitos Humanos aprobada hai 20 anos pola
Asemblea Xeral das Nacións Unidas

O Parlamento de Galicia reafírmase na defensa da Declaración dos Defensores e Defensoras dos
Dereitos Humanos aprobada hai 20 anos pola Asemblea Xeral das Nacións Unidas. 

Neste aniversario subliñamos a responsabilidade primeira dos Estados e das institucións para coa
defensa dos dereitos universais e, de forma especial nesta declaración institucional, para coa ga-
rantía da vida e o exercicio desa defensa por parte daqueles e daquelas hoxe dedicados de forma
explícita a esta función. 

Os chamados Defensores e Defensoras dos Dereitos Humanos son igualmente Defensores e De-
fensoras da Vida e da Humanidade. Por iso saudamos e apoiamos mediante esta declaración o seu
desempeño e compromiso nunha loita que debe ser de todas as persoas.

En consonancia coas Nacións Unidas,  este Parlamento tamén é consciente da perda de valor nos
últimos anos do discurso dos dereitos humanos en detrimento doutros principios e intereses (po-
líticos, xeoestratéxicos, económicos ou comerciais), o que nos preocupa de forma especial. E por
iso:

1. O Parlamento de Galicia reafirma o seu compromiso coa consideración dos dereitos humanos
individuais e colectivos tal e como foron recollidos nos instrumentos internacionais, con especial
referencia á Declaración Universal dos Dereitos Humanos neste o seu 70 aniversario, e á coñecida
como Declaración de Defensores e Defensoras dos Dereitos Humanos, da que celebramos o seu
20 aniversario. 

2. Así mesmo, entendendo que todos e todas temos, xunto ás organizacións sociais, responsabili-
dade e funcións que realizar na protección e recoñecemento dos Defensores e Defensoras, facemos
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un especial chamado ás institucións públicas para o cumprimento de todas as súas responsabili-
dades nesa mesma protección.

3. Rexeitamos os procesos de criminalización que se articulan, especialmente desde algúns sectores
económicos e políticos, contra o labor dos defensores e defensoras. Estas persoas contan, desde
as súas actuacións pacíficas e como defensoras da vida, co recoñecemento e protección deste Par-
lamento. 

4. Recoñecemos o destacado traballo realizado ata a data por diferentes programas de protección
temporal de defensores e defensoras de dereitos humanos, sempre en coordinación continua entre
institucións e organizacións sociais do ámbito da cooperación e a solidariedade internacional. 

5. Por último, o Parlamento de Galicia trasladará esta declaración institucional ao Goberno de Ga-
licia, á Valedora do Pobo e ao Goberno de España, solicitando a estas instancias que activen, de
acordo coas súas competencias, os mecanismos e procedementos necesarios para o total e libre
exercicio de todos os dereitos humanos por parte dos Defensores e Defensoras en calquera país
do mundo.

Declaración Institucional do Parlamento de Galicia, do 8 de maio de 2018, con motivo da sen-
tenza da Audiencia Provincial de Navarra sobre os feitos acaecidos en Pamplona durante a
madrugada do 6 de xullo de 2016

Coñecida a sentenza da Audiencia Provincial de Navarra que cualifica de abuso sexual (e non de
agresión sexual) os feitos acaecidos en Pamplona durante a madrugada do 7 de xullo de 2016, o
Parlamento de Galicia acorda manifestar:

1. O Parlamento de Galicia reafírmase na súa defensa da separación de poderes e no respecto á
independencia do poder xudicial, piar fundamental do Estado de dereito consagrado na vixente
Constitución de 1978. Porén, os Tribunais de Xustiza, o mesmo que toda manifestación pública do
exercicio dos poderes dun Estado democrático, están expostos á opinión pública.
O Parlamento de Galicia, recollendo o sentir maioritario da sociedade galega, mostra o seu desa-
cordo coa parte dispositiva da mencionada sentenza, que, ao non ser firme, pode ser obxecto de
recurso co obxectivo de que se modifique  a cualificación xurídica dos feitos descritos como proba-
dos na mencionada sentenza como un delito continuado de abuso sexual. Neste sentido, manifesta
o seu acordo co anuncio do Ministerio Fiscal de presentar recurso contra a dita sentenza.

2. O Parlamento de Galicia traslada todo o seu apoio e solidariedade á vítima e mais aos seus fa-
miliares e persoas achegadas.

3. O Parlamento de Galicia amosa a súa comprensión coa decepción e a indignación das mulleres
e de toda a cidadanía como consecuencia desta sentenza.

4. O Parlamento de Galicia reafirma que todas as institucións deben actuar no marco do dereito
de toda muller á súa plena liberdade, e, por conseguinte, declaramos o noso rexeitamento absoluto
a calquera tipo de agresión sexista e de calquera outra natureza contra as liberdades das mulleres.
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5. O Parlamento de Galicia reafirma o seu compromiso para continuar traballando a favor da igual-
dade real e efectiva, en defensa dos dereitos das mulleres, e para a erradicación das desigualdades
e os distintos tipos de violencia que se exercen cara a elas.

Santiago de Compostela, 14 de maio de 2018
Miguel Ángel Santalices Vieira
Presidente
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