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COMISIÓN 6ª, INDUSTRIA, ENERXÍA, COMERCIO E TURISMO

A Comisión 6ª, Industria, Enerxía, Comercio e Turismo, na súa
sesión do 15 de abril de 2014, adoptou os seguintes acordos:

Rexeitamento da iniciativa

- 17628 (09/PNC-001455)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Sestayo Doce, Beatriz, e dous deputados/as máis
Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego
para a reforma do mercado de Caranza, na cidade de Ferrol
BOPG nº 230, do 04.02.2014

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

Santiago de Compostela, 15 de abril de 2014
María Soledad Soneira Tajes

Vicepresidenta 2ª

COMISIÓN 7ª, AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN, GANDARÍA E MONTES

A Comisión 7ª, Agricultura, Alimentación, Gandaría e Mon-
tes, na súa sesión do 11 de abril de 2014, adoptou os seguin-
tes acordos:

Rexeitamento da iniciativa

- 17557 (09/PNC-001442)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
García García, Pablo e 2 máis
Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno
galego en relación coa Fundación Semana Verde de Galicia
e o desenvolvemento dun plan de ordenación da oferta fei-
ral galega
BOPG nº 230, do 04.02.2014

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

- 20671 (09/PNC-001631)
Grupo Parlamentario da Alternativa Galega de Esquerda
Sánchez García, Antón
Sobre a elaboración polo Goberno galego dun novo plan
estratéxico para o desenvolvemento do sector agrogandeiro
ecolóxico de Galicia
BOPG nº 257, do 20.03.2014

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

- 20960 (09/PNC-001650)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Paz Franco, María Tereixa
Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego
en relación coas axudas destinadas ao fomento de sistemas de
produción de razas gandeiras autóctonas en réxime extensivo
BOPG nº 261, do 26.03.2014

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

Santiago de Compostela, 15 de abril de 2014
María Soledad Soneira Tajes

Vicepresidenta 2ª

1.4. Procedementos de información
1.4.5. Respostas a preguntas

A Mesa do Parlamento, na súa reunión do día 11 de abril de
2014, tivo coñecemento das respostas da Xunta de Galicia ás
seguintes preguntas con resposta escrita:

- 21924 - 16332 (09/PRE-003707)
Grupo Parlamentario da Alternativa Galega de Esquerda
Díaz Pérez, Yolanda
Sobre as actuacións previstas pola Xunta de Galicia para o
mantemento do centro de condución de trens de mercadorías
da Coruña e da súa dotación de persoal, así como o aumento
do transporte público de mercadorías por ferrocarril en Gali-
cia, en particular na área da Coruña
BOPG nº 216, do 18.12.2013

- 21923 - 16707 (09/PRE-003728)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
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Adán Villamarín, María do Carme, e Pontón Mondelo, Ana
Belén
Sobre o estado de tramitación en que se atopa o Plan xeral
de ordenación municipal de Mondariz e os datos ao respecto
BOPG nº 226, do 21.01.2014

- 21862 - 9861 (09/PRE-003778)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Prado Cores, María Montserrat, e Jorquera Caselas, Fran-
cisco Xesús
Sobre a incidencia que vai ter en Galicia a aplicación do
Real decreto lei 5/2013, do 15 de marzo, de medidas para
favorecer a continuidade da vida laboral dos traballadores de
maior idade e promover o envellecemento activo

- 21865 - 14326 (09/PRE-004127)
Grupo Parlamentario da Alternativa Galega de Esquerda
Díaz Pérez, Yolanda, e Fajardo Recouso, Juan Manuel
Sobre as actuacións levadas a cabo e previstas polo Goberno
galego diante do Goberno central para evitar as demoras no
pagamento das indemnizacións do Fondo de Garantía Sala-
rial ás persoas en paro

- 21863 - 9842 (09/PRE-004251)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Prado Cores, María Montserrat, e Jorquera Caselas, Fran-
cisco Xesús
Sobre a incidencia para a mocidade galega do Real decreto lei
4/2013, do 22 de febreiro, de medidas de apoio ao emprende-
dor e de estímulo do crecemento e da creación de emprego

- 21866 - 14327 (09/PRE-004699)
Grupo Parlamentario da Alternativa Galega de Esquerda
Díaz Pérez, Yolanda, e Fajardo Recouso, Juan Manuel
Sobre as actuacións levadas a cabo e previstas polo Goberno
galego diante do Goberno central para o incremento dos
medios persoais adscritos ao Fondo de Garantía Salarial para
evitar as demoras no pagamento das indemnizacións ás per-
soas en paro

- 21864 - 15656 (09/PRE-004831)
Grupo Parlamentario da Alternativa Galega de Esquerda
Díaz Pérez, Yolanda, e Fajardo Recouso, Juan Manuel
Sobre as xestións previstas polo Goberno galego diante do
Goberno central para o fortalecemento do Fondo de Garan-
tía Salarial

- 21871 - 15387 (09/PRE-004995)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Acuña do Campo, María Carmen e 2 máis
Sobre a data prevista para a publicación do decreto que
regule as unidades de xestión clínica

- 21861 - 17829 (09/PRE-005162)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Prado Cores, María Montserrat, e Jorquera Caselas, Fran-
cisco Xesús
Sobre o impacto na contratación do aumento das cotizacións
á Seguridade Social das persoas traballadoras autónomas,
aprobado no Real decreto lei 16/2013, e as previsións do
Goberno galego respecto da demanda ao Goberno central da
rectificación desta medida
BOPG nº 232, do 06.02.2014

- 21925 - 17842 (09/PRE-005165)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Pontón Mondelo, Ana Belén
Sobre a situación en que se atopa a tramitación dun polígono
industrial en Fontefría (Lousame)
BOPG nº 232, do 06.02.2014

- 21858 - 19048 (09/PRE-005262)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Rodas Chapela, Daniel, e Prado Cores, María Montserrat
Sobre as medidas previstas pola Consellería do Medio Rural
e do Mar en relación coa paralización da actividade, as per-
das sufridas e a falta de ingresos do sector pesqueiro para
afrontar as obrigas económicas contraídas
BOPG nº 240, do 19.02.2014

- 21870 - 19265 (09/PRE-005273)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Soneira Tajes, María Soledad, e Acuña do Campo, María
Carmen
Sobre a data prevista pola Xunta de Galicia para a supresión
das barreiras arquitectónicas do Centro de Saúde de Corme
e a súa dotación de accesibilidade para as persoas con pro-
blemas de mobilidade
BOPG nº 240, do 19.02.2014

- 21860 - 19758 (09/PRE-005345)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Gallego Calvar, María Carmen e 2 máis
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Sobre a posible implantación nas deputacións provinciais
dun sistema informático semellante ao Sistema de informa-
ción de usuarios de servizos sociais, coñecido como SIUSS,
os seus obxectivos e o traslado a estas dos datos dese sis-
tema, así como a garantía da súa protección
BOPG nº 246, do 27.02.2014

- 21868 - 19928 (09/PRE-005359)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Prado Cores, María Montserrat, e Adán Villamarín, María do
Carme
Sobre a situación do concerto que mantén a Consellería de
Traballo e Benestar coa Residencia Valle-Inclán de Vilanova
de Arousa para a xestión do servizo público de atención resi-
dencial para persoas maiores en situación de dependencia e
as actuacións levadas a cabo para garantir os dereitos laborais
do persoal e a prestación dun servizo de calidade ás persoas
residentes
BOPG nº 251, do 07.03.2014

- 21867 - 19950 (09/PRE-005360)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Jorquera Caselas, Francisco Xesús e 2 máis
Sobre as denuncias referidas ao establecemento dun copaga-
mento para os usuarios do Centro de Atención a Persoas con
Discapacidade Souto de Leixa de Ferrol para o financia-
mento do servizo de transporte
BOPG nº 251, do 07.03.2014

- 21869 - 20395 (09/PRE-005422)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Pombo Rodríguez, Cosme Eladio, e Prado Cores, María
Montserrat
Sobre a situación da atención sanitaria na zona da Mariña de
Lugo
BOPG nº 252, do 12.03.2014

- 21922 - 21088 (09/PRE-005472)
Grupo Parlamentario da Alternativa Galega de Esquerda
Sánchez García, Antón
Sobre a vixencia da declaración de impacto ambiental do
proxecto presentado por Mineira de Corcoesto para a extrac-
ción de ouro e as intencións da Xunta de Galicia respecto da
súa anulación
BOPG nº 262, do 27.03.2014

- 21927 - 21118 (09/PRE-005479)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Pontón Mondelo, Ana Belén
Sobre os datos referidos ás inspeccións realizadas pola Xunta
de Galicia no vertedoiro de residuos non perigosos derivado
da mellora do Plan de restauración do espazo natural Canteira
de Miramontes, no concello de Santiago de Compostela
BOPG nº 262, do 27.03.2014

- 21926 - 21164 (09/PRE-005482)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Pontón Mondelo, Ana Belén
Sobre as previsións da Xunta de Galicia respecto da atención
da demanda de diálogo formulada desde o ámbito municipal
en relación co canon de tratamento do lixo en Sogama
BOPG nº 262, do 27.03.2014

- 21859 - 21176 (09/PRE-005486)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Adán Villamarín, María do Carme
Sobre o cumprimento polo Centro de Atención á Discapaci-
dade Intelectual de Crecente da normativa vixente para a
prestación dos servizos concertados pola Xunta de Galicia e
as razóns do seu outorgamento a unha orde relixiosa
BOPG nº 262, do 27.03.2014

Santiago de Compostela, 14 de abril de 2014
Miguel Ángel Santalices Vieira

Vicepresidente 1º

1.5. Procedementos relativos a outras institucións e órganos
1.5.4. De ámbito europeo

1.5.4.1. Unión Europea

Resolución da Presidencia, do 11 de abril de 2014, pola que se

admite a trámite o escrito das Cortes Xerais polo que se achega

documentación relativa á corrección da consulta sobre a aplica-

ción do principio de subsidiariedade na Proposta de directiva do

Parlamento Europeo e do Consello relativa ás actividades e á

supervisión dos fondos de pensións de emprego (refundición)

(texto pertinente para efectos de EEE) [COM (2014) 167 final]

[2014/0091 (COD)] {SWD 2014) 103 final} {SWD (2014) 104 final}

-09/UECS-000172 (22183)
Corrección da consulta sobre a aplicación do principio de
subsidiariedade na Proposta de directiva do Parlamento
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Europeo e do Consello relativa ás actividades e á supervi-
sión dos fondos de pensións de emprego (refundición) (texto
pertinente para efectos de EEE) [COM (2014) 167 final]
[2014/0091 (COD)] {SWD 2014) 103 final} {SWD (2014)
104 final}

No Rexistro Xeral do Parlamento de Galicia tivo entrada,
co número 22183, o escrito das Cortes Xerais polo que se
achega documentación relativa á Corrección da Consulta
sobre a aplicación do principio de subsidiariedade na
Proposta de directiva do Parlamento Europeo e do Con-
sello relativa ás actividades e á supervisión dos fondos
de pensións de emprego (refundición) (texto pertinente
para efectos de EEE) [COM (2014) 167 final]
[2014/0091 (COD)] {SWD 2014) 103 final} {SWD
(2014) 104 final}.

Conforme o establecido na norma segunda das Normas
reguladoras do procedemento para o control do principio de
subsidiariedade nos proxectos lexislativos da Unión Euro-
pea (nos BOPG núms. 276, do 16 de xullo de 2010, e 446,
do 7 de abril de 2011), resolvo:

1º. Trasladarlles o referido escrito á Comisión de Asuntos
Europeos e aos portavoces dos grupos parlamentarios e orde-
nar a súa publicación no Boletín Oficial do Parlamento de
Galicia.

2º. Conforme o disposto na norma terceira das citadas
normas, no prazo dos dez días naturais seguintes á remi-
sión do proxecto de acto lexislativo, os grupos parlamen-
tarios poderán presentar propostas de ditame motivado
nas que deberán expoñer as razóns polas que consideran
que o proxecto de acto lexislativo da Unión Europea
resulta contrario, en todo ou en parte, ao principio de sub-
sidiariedade.

As propostas de ditame motivado presentaranse ante a Mesa
da Comisión Permanente non Lexislativa para Asuntos
Europeos, que as cualificará e admitirá a trámite se reúnen
os requisitos establecidos neste acordo.

A ausencia de propostas de ditame determinará a finaliza-
ción do procedemento.

3º. Dar conta desta resolución na próxima reunión da Mesa
que teña lugar.

Santiago de Compostela, 11 de abril de 2014
Pilar Rojo Noguera

Presidenta

2. Elección e composición do Parlamento, réxime e
goberno interior, organización e funcionamento

2.4. Organización e funcionamento do Parlamento
2.4.3. Convocatorias

Sesión plenaria (día 22 de abril de 2014, ás 10.00 horas)

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 22 de abril de
2014, ás 10.00 horas, no pazo do Parlamento.

De acordo coa Xunta de Portavoces e a Mesa, na reunión do
día 11 de abril de 2014, a orde do día da sesión é a seguinte:

Punto 1. Textos lexislativos

1.1 Debate e votación do ditame, elaborado pola Comisión
1ª, Institucional, de Administración Xeral, Xustiza e Interior,
da Proposición de lei do Consello Consultivo de Galicia
(doc. núm. 16735, PPL-000016).
Publicación da iniciativa, BOPG nº 219, do 02.01.2014

Publicación da toma en consideración, BOPG nº 236, do 12.02.2014

Publicación da asignación a Comisión e apertura de emendas, BOPG nº 237,

do 13.02.2014

Publicación da ampliación do prazo de presentación de emendas, BOPG nº

246, do 27.02.2014

Publicación da ampliación do prazo de presentación de emendas, BOPG nº

252, do 12.03.2014

Publicación da ampliación do prazo de presentación de emendas, BOPG nº

256, do 19.03.2014

Publicación de emendas ao articulado, BOPG nº 262, do 27.03.2014

Publicación da designación da Ponencia, BOPG nº 270, do 10.04.2014

Publicación do informe da Ponencia, BOPG nº 270, do 10.04.2014

Publicación do ditame da Comisión, BOPG nº 273, do 15.04.2014

1.2 Debate de totalidade do Proxecto de lei de medidas
urxentes derivadas da entrada en vigor da Lei 27/2013, do 27
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de decembro, de racionalización e sustentabilidade da Admi-
nistración local (doc. núm. 21335, 09/PL-000017).
Publicación do acordo, BOPG nº 260, do 25.03.2014

Publicación da ampliación do prazo de presentación de emendas, BOPG nº

265, do 02.04.2014

Publicación e asignación á Comisión, BOPG nº 266, do 03.04.2014

Publicación da ampliación do prazo de presentación de emendas, BOPG nº

269, do 09.04.2014

1.3 Debate de toma en consideración da Proposición de lei
formulada polo G.P. Mixto, de modificación da Lei 5/2010,
do 23 de xuño, pola que se regula unha rede de apoio á
muller embarazada (doc. núm. 19052, 09/PPL-000021).
Publicación da iniciativa, BOPG nº 241, do 20.02.2014

Punto 2. Comparecencias en pleno

19411 (09/CPP-000149)
Dirección Xeral de Relacións Institucionais e Parlamentarias
Da Sra. conselleira de Sanidade, por petición propia, para
informar sobre a Estratexia galega contra a obesidade infan-
til. Plan Xermola
Publicación da iniciativa, BOPG nº 240, do 19.02.2014

Punto 3. Mocións

3.1 22095 (09/MOC-000068)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Pombo Rodríguez, Cosme Eladio
Sobre o sistema de préstamo universal dos libros de texto.
(Moción a consecuencia da Interpelación núm. 19518, publi-
cada no BOPG núm. 245, do 26.02.2014, e debatida na
sesión plenaria do 08.04.2014)
Publicación da iniciativa, BOPG nº 273, do 15.04.2014

3.2 22154 (09/MOC-000069)
Grupo Parlamentario da Alternativa Galega de Esquerda
Martínez García, María Consuelo
Sobre o sector da construción naval. (Moción a consecuen-
cia da Interpelación núm. 12585, publicada no BOPG núm.
166, do 25.09.2013, e debatida na sesión plenaria do
08.04.2014)
Publicación da iniciativa, BOPG nº 273, do 15.04.2014

3.3 22160 (09/MOC-000070)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Gallego Calvar, María Carmen
Sobre a nova carteira de servizos en materia de inclusión
social. (Moción, a consecuencia da Interpelación núm.
15514, publicada no BOPG núm. 204, do 28.11.2013, e
debatida na sesión plenaria do 08.04.2014)
Publicación da iniciativa, BOPG nº 273, do 15.04.2014

Punto 4. Proposicións non de lei en Pleno

4.1 17194 (09/PNP-001236)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Baamonde Díaz, Agustín e 6 máis
Sobre a actuación que debe levar a cabo o Goberno
galego con motivo da conmemoración no ano 2014 do tri-
xésimo quinto aniversario do pasamento de Eduardo
Blanco Amor
Publicación da iniciativa, BOPG nº 230, do 04.02.2014

4.2 20180 (09/PNP-001399)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Pontón Mondelo, Ana Belén, e Jorquera Caselas, Francisco
Xesús
Sobre a creación dunha comisión parlamentaria de investi-
gación sobre as causas e a determinación de responsabilida-
des no accidente de Angrois e sobre o estado das infraestru-
turas ferroviarias de Galicia
Publicación da iniciativa, BOPG nº 250, do 06.03.2014

4.3 20429 (09/PNP-001408)
Grupo Parlamentario da Alternativa Galega de Esquerda
Martínez García, María Consuelo, e Beiras Torrado, Xosé
Manuel
Sobre a actuación que debe levar a cabo o Goberno galego
co fin de recuperar os salarios e loitar contra a precariedade
laboral da mocidade, así como sobre a presentación no Par-
lamento de Galicia dun plan de incentivación para a creación
de traballo cualificado
Publicación da iniciativa, BOPG nº 252, do 12.03.2014

4.4 21151 (09/PNP-001449)
Grupo Parlamentario da Alternativa Galega de Esquerda
Díaz Pérez, Yolanda, e Sánchez García, Antón
Sobre as actuacións que debe levar a cabo a Xunta de Gali-
cia en relación coa situación laboral en que se atopan os
bombeiros da empresa concesionaria Nanutecnia, o desen-
volvemento da Lei 5/2007, do 7 de maio, de emerxencias de
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Galicia, e a recuperación da xestión dos parques de bombei-
ros privatizados
Publicación da iniciativa, BOPG nº 261, do 26.03.2014

4.5 21221 (09/PNP-001453)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Sánchez Bugallo, José Antonio, e dous deputados/as máis
Sobre a presentación polo Goberno galego no Parlamento de
Galicia dun plan de xestión do solo industrial, así como a ela-
boración dun programa de incentivos e axudas para as
empresas e os emprendedores que se instalen neses polígonos
Publicación da iniciativa, BOPG nº 261, do 26.03.2014

4.6 21511 (09/PNP-001478)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Adán Villamarín, María do Carme, e Jorquera Caselas, Fran-
cisco Xesús
Sobre as modificacións que debe introducir o Goberno
galego na Lei 2/2012, do 28 de marzo, galega de protección
xeral das persoas consumidoras e usuarias, co fin de definir
a figura de persoa consumidora vulnerable
Publicación da iniciativa, BOPG nº 269, do 09.04.2014

4.7 21785 (09/PNP-001504)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
González Santín, Juan Carlos, e dous deputados/as máis
Sobre o desenvolvemento pola Xunta de Galicia das actua-
cións necesarias para incorporar cláusulas de carácter social
nos pregos das súas contratacións públicas
Publicación da iniciativa, BOPG nº 269, do 09.04.2014

4.8 21814 (09/PNP-001505)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Rodríguez González, Román, e sete deputados/as máis
Sobre as actuacións que debe levar a cabo a Xunta de Gali-
cia para facilitar o acceso das familias galegas aos libros de
texto
Publicación da iniciativa, BOPG nº 269, do 09.04.2014

Punto 5. Interpelacións

5.1 15216 (09/INT-000518)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Sestayo Doce, Beatriz e 2 máis
Sobre a reforma da Administración de Xustiza
Publicación da iniciativa, BOPG nº 199, do 20.11.2013

5.2 16162 (09/INT-000568)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Acuña do Campo, María Carmen, e dous deputados/as máis
Sobre implantación en Galicia das unidades de xestión clínica
Publicación da iniciativa, BOPG nº 215, do 16.12.2013

5.3 21000 (09/INT-000727)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Paz Franco, María Tereixa
Sobre as consecuencias da posible sobreprodución de leite
na campaña 2013-2014
Publicación da iniciativa, BOPG nº 261, do 26.03.2014

Punto 6. Preguntas para resposta oral do Presidente da Xunta

6.1 (22185) 09/POPX-000071 
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Méndez Romeu, José Luis
Sobre a valoración da xestión do Goberno galego nos últi-
mos cinco anos
Publicación da iniciativa, BOPG nº 273, do 15.04.2014

6.2 (22234) 09/POPX-000072 
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Jorquera Caselas, Francisco Xesús
Sobre a evolución do nivel de vida da poboación galega
Publicación da iniciativa, BOPG nº 273, do 15.04.2014

6.3 (22235) 09/POPX-000073
Grupo Parlamentario da Alternativa Galega de Esquerda
Díaz Pérez, Yolanda
Sobre a rectificación da política económica e social
Publicación da iniciativa, BOPG nº 273, do 15.04.2014

Punto 7. Preguntas ao Goberno

7.1 22111 (09/PUP-000105)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Paz Franco, María Tereixa
Sobre as actuacións previstas polo Goberno galego para evi-
tar o impacto en Galicia da redacción que presenta o Ante-
proxecto de lei orgánica do poder xudicial
Publicación da iniciativa, BOPG nº 273, do 15.04.2014

7.2 22131 (09/PUP-000106)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
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Prado del Río, Paula, e sete deputados/as máis
Sobre a valoración do Goberno galego do informe do Minis-
terio de Xustiza respecto do Anteproxecto de lei orgánica do
poder xudicial
Publicación da iniciativa, BOPG nº 273, do 15.04.2014

7.3 21645 (09/POP-001915)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Gallego Calvar, María Carmen, e dous deputados/as máis
Sobre as actuacións levadas a cabo polo Goberno galego
para o cumprimento do acordo parlamentario referido á tri-
butación das persoas con pensións da emigración
Publicación da iniciativa, BOPG nº 269, do 09.04.2014

7.4 21462 (09/POP-001898)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Rodríguez Barreira, María Julia, e Camino Copa, Ángel
Sobre a valoración da Xunta de Galicia das medidas nece-
sarias para a mellora do sistema de saneamento e depura-
ción de augas residuais do concello de Monforte de
Lemos
Publicación da iniciativa, BOPG nº 266, do 03.04.2014

7.5 21646 (09/POP-001916)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Quintas Álvarez, María Remedios, e catro deputados/as máis
Sobre as actuacións previstas polo Goberno galego para
solucionar o problema de saúde pública que presenta o abas-
tecemento de auga do concello ourensán de Punxín
Publicación da iniciativa, BOPG nº 269, do 09.04.2014

7.6 21539 (09/POP-001903)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Prado Cores, María Montserrat
Sobre a opinión do Goberno galego respecto da existencia
de demanda comercial para o establecemento doutra gran
superficie comercial en Vilagarcía de Arousa
Publicación da iniciativa, BOPG nº 269, do 09.04.2014

7.7 22161 (09/PUP-000107)
Grupo Parlamentario da Alternativa Galega de Esquerda
Beiras Torrado, Xosé Manuel, e sete deputados/as máis
Sobre as previsións do Goberno galego respecto da rectifi-
cación da política de recortes e privatizacións que está levar
a cabo a Consellería de Sanidade
Publicación da iniciativa, BOPG nº 273, do 15.04.2014

7.8 20320 (09/POP-001796)
Grupo Parlamentario da Alternativa Galega de Esquerda
Díaz Pérez, Yolanda, e Solla Fernández, Eva
Sobre a política do Goberno galego en materia de dereito á
saúde sexual e reprodutiva
Publicación da iniciativa, BOPG nº 250, do 06.03.2014

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 abril de 2014
Pilar Rojo Noguera

Presidenta

3. Administración do Parlamento de Galicia
3.2. Recursos humanos 

Resolución da Oficialía Maior, do 7 de abril de 2014, pola que se

determina a compensación horaria do persoal do Parlamento de

Galicia polo traballo realizado fóra do horario particular e fóra do

horario de funcionamento da Administración parlamentaria

A xornada semanal laboral e o horario do persoal e de fun-
cionamento da Administración parlamentaria están regula-
dos mediante Acordo da Mesa do Parlamento de Galicia do
1 de abril de 2014 (BOPG nº 267, do 4 de abril), polo que se
aproban as Normas reguladoras da xornada laboral semanal
e o horario do persoal e de funcionamento da Administra-
ción do Parlamento de Galicia. 

O artigo 13 das citadas normas establece o horario de fun-
cionamento da Administración Parlamentaria, que será o
comprendido entre as 8.00 e as 20.00 horas. 

No artigo 5, referido a horarios particulares do persoal da
Administración do Parlamento, establécese que os servizos
extraordinarios realizados fóra do horario particular do per-
soal e durante o horario de funcionamento do Parlamento
darán lugar a unha compensación  horaria.

Así mesmo, no parágrafo 6 establécese que o traballo realizado
fóra do horario de funcionamento da Administración do Parla-
mento ao que fai referencia o artigo 13 das normas dará lugar
a unha compensación horaria ou económica, á súa elección. 

BOLETÍN OFICIAL DO PARLAMENTO DE GALICIANúmero 274
16 de abril de 2014

65417



A disposición adicional única do Acordo atribúe ao letrado
oficial maior a competencia para o establecemento do
réxime da compensación horaria para o traballo realizado
fóra do horario particular e para o traballo realizado fóra do
horario de funcionamento da Administración parlamentaria. 

De acordo co anterior, 
RESOLVO:

Fixar os seguintes módulos de compensación horaria: 

1) De luns a venres, fóra do horario particular e entre as 8.00
e as 20.00 horas será dunha hora por cada hora de servizos
extraordinarios prestados. 

2) De luns a venres, entre as 20.00 e as 8.00 horas será dunha
hora e trinta minutos por cada hora de servizos extraordina-
rios prestados.

3) Os sábados e festivos será de dúas horas por cada hora de
servizos extraordinarios prestados. 

Comuníquese esta resolución ao persoal dependente desta
Oficial Maior e mais á Dirección de Xestión Parlamentaria,
á Dirección de Intervención Xeral e Asuntos Económicos e
á Dirección de Recursos Humanos e Réxime Interior para a
súa difusión entre todo o persoal. 

Dispóñase a publicación desta resolución no Boletín Oficial
do Parlamento de Galicia.

Santiago de Compostela, 7 de abril de 2014

Xosé Antón Sarmiento Méndez
Letrado oficial maior
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