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Sobre as medidas que debe adoptar o Goberno galego para a nor-

malización da lingua galega no ámbito da Administración de xustiza
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1.3.6.2. Proposicións non de lei en Comisión

Admisión a trámite, asignación a Comisión e publicación

- 21943 (09/PNC-001743)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego

Prado Cores, María Montserrat

Sobre a actuación que debe levar a cabo o Goberno galego en rela-

ción coa reposición do dereito á prestación por desemprego, esta-

blecida no artigo 16.1 da Lei 3/2012, do 6 de xullo, de medidas

urxentes para a reforma do mercado laboral 65894
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relación coa proposta de supresión dos partidos xudiciais de Galicia

e, en particular, dos de Tui e do Porriño 65904, 65906
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relación coa proposta de supresión dos partidos xudiciais de Galicia
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Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
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Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego en

relación coa proposta de supresión dos partidos xudiciais de Galicia

e, en particular, do Partido Xudicial de Vilagarcía de Arousa 65922

- 21972 (09/PNC-001755)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Losada Álvarez, Abel Fermín e 3 máis

Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego en

relación coa proposta de supresión dos partidos xudiciais de Galicia

e, en particular, do Partido Xudicial de Ponteareas 65925
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- 21973 (09/PNC-001756)
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Losada Álvarez, Abel Fermín e 4 máis

Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego en

relación coa proposta de supresión dos partidos xudiciais de Galicia

e, en particular, do Partido Xudicial de Vigo 65927

- 22010 (09/PNC-001763)
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Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego en

relación coa proposta de supresión dos partidos xudiciais de Galicia

e, en particular, do Partido Xudicial de Sarria 65929

- 22012 (09/PNC-001764)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Caamaño Domínguez, Francisco e 4 máis

Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego en

relación coa proposta de supresión dos partidos xudiciais de Galicia

e, en particular, do Partido Xudicial de Muros 65932
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relación coa proposta de supresión dos partidos xudiciais de Galicia

e, en particular, do Partido Xudicial de Padrón 65935

- 22014 (09/PNC-001766)
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Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego en

relación coa proposta de supresión dos partidos xudiciais de Galicia

e, en particular, do Partido Xudicial de Noia 65938

- 22015 (09/PNC-001767)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Caamaño Domínguez, Francisco e 3 máis

Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego en

relación coa proposta de supresión dos partidos xudiciais de Galicia

e, en particular, do Partido Xudicial de Ribeira 65941

- 22016 (09/PNC-001768)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Sánchez Bugallo, José Antonio e 3 máis

Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego en

relación coa proposta de supresión dos partidos xudiciais de Galicia

e, en particular, do Partido Xudicial de Santiago de Compostela

65944

- 22017 (09/PNC-001769)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Sánchez Bugallo, José Antonio e 3 máis

Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego en

relación coa proposta de supresión dos partidos xudiciais de Galicia

e, en particular, do Partido Xudicial de Arzúa 65947

- 22018 (09/PNC-001770)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Sánchez Bugallo, José Antonio e 3 máis

Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego en

relación coa proposta de supresión dos partidos xudiciais de Galicia

e, en particular, do Partido Xudicial de Ordes 65950
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relación coa proposta de supresión dos partidos xudiciais de Galicia

e, en particular, do Partido Xudicial de Negreira 65953

- 22020 (09/PNC-001772)
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relación coa proposta de supresión dos partidos xudiciais de Galicia

e, en particular, do Partido Xudicial de Ferrol 65956
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Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego en

relación coa proposta de supresión dos partidos xudiciais de Galicia

e, en particular, do Partido Xudicial de Ortigueira 65958

- 22022 (09/PNC-001774)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Val Alonso, José Ramón e 5 máis

Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego en

relación coa proposta de supresión dos partidos xudiciais de Galicia

e, en particular, do Partido Xudicial de Viveiro 65961
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- 22023 (09/PNC-001775)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Val Alonso, José Ramón e 5 máis

Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego en

relación coa proposta de supresión dos partidos xudiciais de Galicia

e, en particular, do Partido Xudicial de Mondoñedo 65964

- 22024 (09/PNC-001776)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

González Santín, Juan Carlos e 4 máis

Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego en

relación coa proposta de supresión dos partidos xudiciais de Galicia

e, en particular, do Partido Xudicial de Vilalba 65967

- 22025 (09/PNC-001777)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

González Santín, Juan Carlos e 6 máis

Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego en

relación coa proposta de supresión dos partidos xudiciais de Galicia

e, en particular, do Partido Xudicial da Fonsagrada 65970

- 22026 (09/PNC-001778)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

González Santín, Juan Carlos e 5 máis

Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego en

relación coa proposta de supresión dos partidos xudiciais de Galicia

e, en particular, do Partido Xudicial de Becerreá 65973

- 22029 (09/PNC-001779)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Docasar Docasar, Ricardo Vicente e 4 máis

Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego en

relación coa proposta de supresión dos partidos xudiciais de Galicia

e, en particular, do Partido Xudicial de Monforte de Lemos 65976

- 22030 (09/PNC-001780)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Docasar Docasar, Ricardo Vicente e 5 máis

Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego en

relación coa proposta de supresión dos partidos xudiciais de Galicia

e, en particular, do Partido Xudicial de Chantada 65979

- 22056 (09/PNC-001782)

Grupo Parlamentario da Alternativa Galega de Esquerda

Díaz Pérez, Yolanda

Sobre a implementación polo Goberno galego da recomendación do

Valedor do Pobo referida á concesión de maneira provisional de

todas aquelas solicitudes da renda de inserción social de Galicia e

da axuda de emerxencia social cuxa resolución se demore máis de

tres meses por causas non imputables á persoa solicitante 65982

- 22108 (09/PNC-001784)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Gallego Calvar, María Carmen e 2 máis

Sobre a posición do Parlamento de Galicia e a actuación que debe

levar a cabo o Goberno galego en relación coa reforma imposta, á

marxe do Pacto de Toledo, na Lei 23/2013, do 23 de decembro,

reguladora do factor de sostibilidade e do índice de revalorización do

sistema de pensións da Seguridade Social 65984

- 22115 (09/PNC-001785)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego

Paz Franco, María Tereixa

Sobre a posición do Parlamento de Galicia e as actuacións que

debe levar a cabo o Goberno galego en relación co Anteproxecto de

lei de reforma da Lei orgánica do poder xudicial 65987

- 22118 (09/PNC-001786)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Vázquez Fernández, Manuel e 6 máis

Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego en

relación coa proposta de supresión dos partidos xudiciais de Galicia

e, en particular, do Partido Xudicial de Bande 65990

- 22119 (09/PNC-001787)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Acuña do Campo, María Carmen e 6 máis

Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego en

relación coa proposta de supresión dos partidos xudiciais de Galicia

e, en particular, do Partido Xudicial do Barco de Valdeorras 65993

- 22120 (09/PNC-001788)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Vázquez Fernández, Manuel e 6 máis

Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego en

relación coa proposta de supresión dos partidos xudiciais de Galicia

e, en particular, do Partido Xudicial do Carballiño 65996

- 22121 (09/PNC-001789)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
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Acuña do Campo, María Carmen e 6 máis

Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego en

relación coa proposta de supresión dos partidos xudiciais de Galicia

e, en particular, do Partido Xudicial da Pobra de Trives 65999

- 22122 (09/PNC-001790)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Vázquez Fernández, Manuel e 6 máis

Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego en

relación coa proposta de supresión dos partidos xudiciais de Galicia

e, en particular, do Partido Xudicial de Ribadavia 66002

- 22123 (09/PNC-001791)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Fernández Fernández, Raúl e 6 máis

Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego en

relación coa proposta de supresión dos partidos xudiciais de Galicia

e, en particular, do Partido Xudicial de Celanova 66005

- 22124 (09/PNC-001792)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Fernández Fernández, Raúl e 6 máis

Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego en

relación coa proposta de supresión dos partidos xudiciais de Galicia

e, en particular, do Partido Xudicial de Verín 66008

- 22125 (09/PNC-001793)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Fernández Fernández, Raúl e 6 máis

Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego en

relación coa proposta de supresión dos partidos xudiciais de Galicia

e, en particular, do Partido Xudicial de Xinzo de Limia 66011

- 22126 (09/PNC-001794)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

González Santín, Juan Carlos e 2 máis

Sobre a actuación que debe levar a cabo o Goberno galego en rela-

ción coas reclamacións da Axencia Tributaria a persoas que se aco-

lleron á dación en pagamento da súa vivenda por non poderen

afrontar a súa hipoteca 66014

- 22149 (09/PNC-001795)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego

Rodas Chapela, Daniel e Jorquera Caselas, Francisco Xesús

Sobre a definición pola Xunta de Galicia das medidas prioritarias

para o uso do Fondo Europeo Marítimo de Pesca correspondente a

Galicia na defensa e maior desenvolvemento do sector produtivo

galego 66016

- 22167 (09/PNC-001796)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Acuña do Campo, María Carmen e 5 máis

Sobre o desenvolvemento polo Goberno galego da Lei 3/2012, do 2

de abril, do deporte de Galicia, para regular os espectáculos e even-

tos deportivos 66019

- 22179 (09/PNC-001797)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Acuña do Campo, María Carmen e 4 máis

Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego en

relación coa dotación de persoal, vehículos, adxudicación e finan-

ciamento do transporte sanitario en Galicia 66021

- 22188 (09/PNC-001798)

Grupo Parlamentario da Alternativa Galega de Esquerda

Vázquez Díaz, Ramón, e Ron Fernández, José Javier

Sobre a actuación que debe levar a cabo o Goberno galego en rela-

ción coas consecuencias que a ampliación da ponte de Rande terá

no Colexio de Educación Infantil e Primaria Igrexa-A Capela de

Redondela 66023

- 22189 (09/PNC-001799)

Grupo Parlamentario da Alternativa Galega de Esquerda

Sánchez García, Antón, e Beiras Torrado, Xosé Manuel

Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego en

relación co proxecto de construción dunha estación depuradora de

augas residuais en Gandarío 66025

- 22191 (09/PNC-001800)

Grupo Parlamentario da Alternativa Galega de Esquerda

Díaz Pérez, Yolanda

Sobre a actuación que debe levar a cabo o Goberno galego en rela-

ción co Anteproxecto de lei de reforma da Lei orgánica do poder

xudicial 66027

- 22198 (09/PNC-001801)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego

Rodas Chapela, Daniel, e Jorquera Caselas, Francisco Xesús

Sobre a adopción de medidas polo Goberno galego para afrontar a

situación económica en que se atopa o sector do cultivo de mexillón

e evitar a venda de viveiros flotantes 66029

SUMARIO



- 22213 (09/PNC-001802)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego

Pontón Mondelo, Ana Belén

Sobre a posición do Parlamento de Galicia respecto da evolución

que presenta a situación da lingua galega en Galicia 66032

- 22215 (09/PNC-001803)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego

Pontón Mondelo, Ana Belén, e Pombo Rodríguez, Cosme Eladio

Sobre o inicio pola Xunta de Galicia das obras precisas para o

arranxo das deficiencias estruturais existentes no Colexio de Edu-

cación Infantil e Primaria de Pedrouzos garantindo o seu remate

antes do inicio do curso 2014-2015 66036

- 22221 (09/PNC-001804)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego

Pontón Mondelo, Ana Belén

Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego en

relación cos acordos parlamentarios referidos á aplicación e segui-

mento do Plan xeral de normalización da lingua galega 66039

- 22229 (09/PNC-001805)

Grupo Parlamentario da Alternativa Galega de Esquerda

Díaz Pérez, Yolanda, e Solla Fernández, Eva

Sobre a garantía polo Goberno galego da dispensación efectiva e

gratuíta do medicamento sofosbuvir aos doentes con hepatite C que

o teñan prescrito 66041

- 22251 (09/PNC-001806)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego

Rodas Chapela, Daniel, e Jorquera Caselas, Francisco Xesús

Sobre a actuación que debe levar a cabo o Goberno galego en rela-

ción cos criterios de uso dos fondos europeos para a pesca e a

actual Orde de axudas á paralización definitiva dos buques pes-

queiros afectados polo Plan de xestión integral da pesca de baixura

no caladoiro nacional do Cantábrico noroeste 66043

- 22266 (09/PNC-001807)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego

Pontón Mondelo, Ana Belén, e Paz Franco, María Tereixa

Sobre as medidas que debe adoptar o Goberno galego para a nor-

malización da lingua galega no ámbito da Administración de xustiza
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1. Procedementos parlamentarios
1.3. Procedementos de control e impulso
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1.3.6.1. Proposicións non de lei en Pleno

A Mesa do Parlamento, na reunión do 21 de abril de 2014,
adoptou os seguintes acordos:

Admisión a trámite e publicación

- 21942 (09/PNP-001512)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Prado Cores, María Montserrat
Sobre a actuación que debe levar a cabo o Goberno galego en
relación coa reposición do dereito á prestación por desem-
prego, establecida no artigo 16.1 da Lei 3/2012, do 6 de xullo,
de medidas urxentes para a reforma do mercado laboral

- 22055 (09/PNP-001514)
Grupo Parlamentario da Alternativa Galega de Esquerda
Díaz Pérez, Yolanda
Sobre a implementación polo Goberno galego da recomen-
dación do Valedor do Pobo referida á concesión de maneira
provisional de todas aquelas solicitudes da renda de inser-
ción social de Galicia e da axuda de emerxencia social cuxa
resolución se demore máis de tres meses por causas non
imputables á persoa solicitante

- 22107 (09/PNP-001515)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Gallego Calvar, María Carmen e 2 máis
Sobre a posición do Parlamento de Galicia e a actuación que
debe levar a cabo o Goberno galego en relación coa reforma
imposta, á marxe do Pacto de Toledo, na Lei 23/2013, do 23
de decembro, reguladora do factor de sostibilidade e do
índice de revalorización do sistema de pensións da Seguri-
dade Social

- 22116 (09/PNP-001516)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Paz Franco, María Tereixa
Sobre a posición do Parlamento de Galicia e as actuacións
que debe levar a cabo o Goberno galego en relación co Ante-
proxecto de lei de reforma da Lei orgánica do poder xudicial

- 22127 (09/PNP-001517)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
González Santín, Juan Carlos e 2 máis
Sobre a actuación que debe levar a cabo o Goberno galego
en relación coas reclamacións da Axencia Tributaria a per-
soas que se acolleron á dación en pagamento da súa vivenda
por non poderen afrontar a súa hipoteca

- 22148 (09/PNP-001518)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Rodas Chapela, Daniel, e Jorquera Caselas, Francisco Xesús
Sobre a definición pola Xunta de Galicia das medidas prio-
ritarias para o uso do Fondo Europeo Marítimo de Pesca
correspondente a Galicia na defensa e maior desenvolve-
mento do sector produtivo galego

- 22165 (09/PNP-001519)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Acuña do Campo, María Carmen e 5 máis
Sobre o desenvolvemento polo Goberno galego da Lei
3/2012, do 2 de abril, do deporte de Galicia, para regular os
espectáculos e eventos deportivos

- 22178 (09/PNP-001520)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Acuña do Campo, María Carmen e 4 máis
Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego
en relación coa dotación de persoal, vehículos, adxudicación
e financiamento do transporte sanitario en Galicia

- 22187 (09/PNP-001521)
Grupo Parlamentario da Alternativa Galega de Esquerda
Vázquez Díaz, Ramón, e Ron Fernández, José Javier
Sobre a actuación que debe levar a cabo o Goberno galego
en relación coas consecuencias que a ampliación da ponte de
Rande terá no Colexio de Educación Infantil e Primaria
Igrexa-A Capela de Redondela

- 22192 (09/PNP-001522)
Grupo Parlamentario da Alternativa Galega de Esquerda
Díaz Pérez, Yolanda
Sobre a actuación que debe levar a cabo o Goberno galego
en relación co Anteproxecto de lei de reforma da Lei orgá-
nica do poder xudicial
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- 22201 (09/PNP-001523)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Rodas Chapela, Daniel, e Jorquera Caselas, Francisco Xesús
Sobre a adopción de medidas polo Goberno galego para
afrontar a situación económica en que se atopa o sector do
cultivo de mexillón e evitar a venda de viveiros flotantes

- 22212 (09/PNP-001524)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Pontón Mondelo, Ana Belén
Sobre a posición do Parlamento de Galicia respecto da evo-
lución que presenta a situación da lingua galega en Galicia

- 22222 (09/PNP-001525)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Pontón Mondelo, Ana Belén
Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego
en relación cos acordos parlamentarios referidos á aplica-
ción e seguimento do Plan xeral de normalización da lingua
galega

- 22228 (09/PNP-001526)
Grupo Parlamentario da Alternativa Galega de Esquerda
Díaz Pérez, Yolanda, e Solla Fernández, Eva
Sobre a garantía polo Goberno galego da dispensación efec-
tiva e gratuíta do medicamento sofosbuvir aos doentes con
hepatite C que o teñan prescrito

- 22252 (09/PNP-001527)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Rodas Chapela, Daniel, e Jorquera Caselas, Francisco Xesús
Sobre a actuación que debe levar a cabo o Goberno galego
en relación cos criterios de uso dos fondos europeos para a
pesca e a actual Orde de axudas á paralización definitiva dos
buques pesqueiros afectados polo Plan de xestión integral da
pesca de baixura no caladoiro nacional do Cantábrico nor-
oeste

- 22254 (09/PNP-001528)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Pontón Mondelo, Ana Belén, e Jorquera Caselas, Francisco
Xesús
Sobre a posición do Parlamento de Galicia e a actuación que
debe levar a cabo o Goberno galego en relación coa xestión
do delegado do Goberno en Galicia

- 22265 (09/PNP-001529)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Pontón Mondelo, Ana Belén, e Paz Franco, María Tereixa
Sobre as medidas que debe adoptar o Goberno galego para a
normalización da lingua galega no ámbito da Administra-
ción de xustiza

1.3.6.2. Proposicións non de lei en Comisión

Admisión a trámite, asignación a Comisión e publicación

- 21943 (09/PNC-001743)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Prado Cores, María Montserrat
Sobre a actuación que debe levar a cabo o Goberno galego en
relación coa reposición do dereito á prestación por desem-
prego, establecida no artigo 16.1 da Lei 3/2012, do 6 de xullo,
de medidas urxentes para a reforma do mercado laboral
Comisión 5ª, Sanidade, Política Social e Emprego

- 21949 (09/PNC-001744)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Méndez Romeu, José Luis e 3 máis
Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego
en relación coa proposta de supresión dos partidos xudiciais
de Galicia e, en particular, do Partido Xudicial de Betanzos
Comisión 1ª, Institucional, de Administración Xeral, Xustiza
e Interior

- 21951 (09/PNC-001745)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Soneira Tajes, María Soledad e 2 máis
Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego
en relación coa proposta de supresión dos partidos xudiciais
de Galicia e, en particular, do Partido Xudicial de Carballo
Comisión 1ª, Institucional, de Administración Xeral, Xustiza
e Interior

- 21953 (09/PNC-001746)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Soneira Tajes, María Soledad e 2 máis
Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego
en relación coa proposta de supresión dos partidos xudiciais
de Galicia e, en particular, do Partido Xudicial de Corcubión
Comisión 1ª, Institucional, de Administración Xeral, Xustiza
e Interior
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- 21958 (09/PNC-001748)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Gallego Calvar, María Carmen e 3 máis
Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego
en relación coa proposta de supresión dos partidos xudiciais
de Galicia e, en particular, dos de Tui e do Porriño
Comisión 1ª, Institucional, de Administración Xeral, Xustiza
e Interior

A Mesa admítea a trámite coa corrección de erros formulada
no doc. núm. 22067.

- 21959 (09/PNC-001749)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Gallego Calvar, María Carmen e 3 máis
Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego
en relación coa proposta de supresión dos partidos xudiciais
de Galicia e, en particular, dos de Cangas e de Marín
Comisión 1ª, Institucional, de Administración Xeral, Xustiza
e Interior

A Mesa admítea a trámite coa corrección de erros formulada
no doc. núm. 22067.

- 21962 (09/PNC-001750)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
García García, Pablo e 3 máis
Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego
en relación coa proposta de supresión dos partidos xudiciais
de Galicia e, en particular, dos de Caldas de Reis e da
Estrada
Comisión 1ª, Institucional, de Administración Xeral, Xustiza
e Interior

A Mesa admítea a trámite coa corrección de erros formulada
no doc. núm. 22067.

- 21963 (09/PNC-001751)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
García García, Pablo e 3 máis
Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego
en relación coa proposta de supresión dos partidos xudiciais
de Galicia e, en particular, do Partido Xudicial de Cambados
Comisión 1ª, Institucional, de Administración Xeral, Xustiza
e Interior

A Mesa admítea a trámite coa corrección de erros formulada
no doc. núm. 22067.

- 21964 (09/PNC-001752)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
García García, Pablo e 3 máis
Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego
en relación coa proposta de supresión dos partidos xudiciais
de Galicia e, en particular, do Partido Xudicial de Lalín
Comisión 1ª, Institucional, de Administración Xeral, Xustiza
e Interior

A Mesa admítea a trámite coa corrección de erros formulada
no doc. núm. 22067.

- 21965 (09/PNC-001753)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Vilán Lorenzo, Patricia e 3 máis
Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego
en relación coa proposta de supresión dos partidos xudiciais
de Galicia e, en particular, do Partido Xudicial de Redondela
Comisión 1ª, Institucional, de Administración Xeral, Xustiza
e Interior

A Mesa admítea a trámite coa corrección de erros formulada
no doc. núm. 22067.

- 21966 (09/PNC-001754)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
García García, Pablo e 4 máis
Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego
en relación coa proposta de supresión dos partidos xudiciais
de Galicia e, en particular, do Partido Xudicial de Vilagarcía
de Arousa
Comisión 1ª, Institucional, de Administración Xeral, Xustiza
e Interior

A Mesa admítea a trámite coa corrección de erros formulada
no doc. núm. 22067.

- 21972 (09/PNC-001755)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Losada Álvarez, Abel Fermín e 3 máis
Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego
en relación coa proposta de supresión dos partidos xudiciais
de Galicia e, en particular, do Partido Xudicial de Ponteareas
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Comisión 1ª, Institucional, de Administración Xeral, Xustiza
e Interior

A Mesa admítea a trámite coa corrección de erros formulada
no doc. núm. 22067.

- 21973 (09/PNC-001756)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Losada Álvarez, Abel Fermín e 4 máis
Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego
en relación coa proposta de supresión dos partidos xudiciais
de Galicia e, en particular, do Partido Xudicial de Vigo
Comisión 1ª, Institucional, de Administración Xeral, Xustiza
e Interior

A Mesa admítea a trámite coa corrección de erros formulada
no doc. núm. 22067.

- 22010 (09/PNC-001763)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Burgo López, María Concepción e 5 máis
Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego
en relación coa proposta de supresión dos partidos xudiciais
de Galicia e, en particular, do Partido Xudicial de Sarria
Comisión 1ª, Institucional, de Administración Xeral, Xustiza
e Interior

A Mesa admítea a trámite coa corrección de erros formulada
no doc. núm. 22067.

- 22012 (09/PNC-001764)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Caamaño Domínguez, Francisco e 4 máis
Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego
en relación coa proposta de supresión dos partidos xudiciais
de Galicia e, en particular, do Partido Xudicial de Muros

Comisión 1ª, Institucional, de Administración Xeral, Xustiza
e Interior

- 22013 (09/PNC-001765)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Caamaño Domínguez, Francisco e 4 máis
Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego
en relación coa proposta de supresión dos partidos xudiciais
de Galicia e, en particular, do Partido Xudicial de Padrón

Comisión 1ª, Institucional, de Administración Xeral, Xustiza
e Interior

- 22014 (09/PNC-001766)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Caamaño Domínguez, Francisco e 4 máis
Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego
en relación coa proposta de supresión dos partidos xudiciais
de Galicia e, en particular, do Partido Xudicial de Noia
Comisión 1ª, Institucional, de Administración Xeral, Xustiza
e Interior

- 22015 (09/PNC-001767)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Caamaño Domínguez, Francisco e 3 máis
Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego
en relación coa proposta de supresión dos partidos xudiciais
de Galicia e, en particular, do Partido Xudicial de Ribeira
Comisión 1ª, Institucional, de Administración Xeral, Xustiza
e Interior

- 22016 (09/PNC-001768)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Sánchez Bugallo, José Antonio e 3 máis
Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego
en relación coa proposta de supresión dos partidos xudiciais
de Galicia e, en particular, do Partido Xudicial de Santiago
de Compostela
Comisión 1ª, Institucional, de Administración Xeral, Xustiza
e Interior

- 22017 (09/PNC-001769)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Sánchez Bugallo, José Antonio e 3 máis
Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego
en relación coa proposta de supresión dos partidos xudiciais
de Galicia e, en particular, do Partido Xudicial de Arzúa
Comisión 1ª, Institucional, de Administración Xeral, Xustiza
e Interior

- 22018 (09/PNC-001770)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Sánchez Bugallo, José Antonio e 3 máis
Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego
en relación coa proposta de supresión dos partidos xudiciais
de Galicia e, en particular, do Partido Xudicial de Ordes
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Comisión 1ª, Institucional, de Administración Xeral, Xustiza
e Interior

- 22019 (09/PNC-001771)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Sánchez Bugallo, José Antonio e 3 máis
Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego
en relación coa proposta de supresión dos partidos xudiciais
de Galicia e, en particular, do Partido Xudicial de Negreira
Comisión 1ª, Institucional, de Administración Xeral, Xustiza
e Interior

- 22020 (09/PNC-001772)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Sestayo Doce, Beatriz e 2 máis
Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego
en relación coa proposta de supresión dos partidos xudiciais
de Galicia e, en particular, do Partido Xudicial de Ferrol
Comisión 1ª, Institucional, de Administración Xeral, Xustiza
e Interior

- 22021 (09/PNC-001773)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Sestayo Doce, Beatriz e 2 máis
Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego
en relación coa proposta de supresión dos partidos xudiciais
de Galicia e, en particular, do Partido Xudicial de Ortigueira
Comisión 1ª, Institucional, de Administración Xeral, Xustiza
e Interior

- 22022 (09/PNC-001774)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Val Alonso, José Ramón e 5 máis
Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego
en relación coa proposta de supresión dos partidos xudiciais
de Galicia e, en particular, do Partido Xudicial de Viveiro
Comisión 1ª, Institucional, de Administración Xeral, Xustiza
e Interior

- 22023 (09/PNC-001775)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Val Alonso, José Ramón e 5 máis
Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno
galego en relación coa proposta de supresión dos partidos
xudiciais de Galicia e, en particular, do Partido Xudicial de
Mondoñedo

Comisión 1ª, Institucional, de Administración Xeral, Xustiza
e Interior

- 22024 (09/PNC-001776)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
González Santín, Juan Carlos e 4 máis
Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego
en relación coa proposta de supresión dos partidos xudiciais
de Galicia e, en particular, do Partido Xudicial de Vilalba
Comisión 1ª, Institucional, de Administración Xeral, Xustiza
e Interior

- 22025 (09/PNC-001777)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
González Santín, Juan Carlos e 6 máis
Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego
en relación coa proposta de supresión dos partidos xudiciais
de Galicia e, en particular, do Partido Xudicial da Fonsagrada
Comisión 1ª, Institucional, de Administración Xeral, Xustiza
e Interior

- 22026 (09/PNC-001778)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
González Santín, Juan Carlos e 5 máis
Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego
en relación coa proposta de supresión dos partidos xudiciais
de Galicia e, en particular, do Partido Xudicial de Becerreá
Comisión 1ª, Institucional, de Administración Xeral, Xustiza
e Interior

- 22029 (09/PNC-001779)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Docasar Docasar, Ricardo Vicente e 4 máis
Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego
en relación coa proposta de supresión dos partidos xudiciais
de Galicia e, en particular, do Partido Xudicial de Monforte
de Lemos
Comisión 1ª, Institucional, de Administración Xeral, Xustiza
e Interior

- 22030 (09/PNC-001780)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Docasar Docasar, Ricardo Vicente e 5 máis
Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego
en relación coa proposta de supresión dos partidos xudiciais
de Galicia e, en particular, do Partido Xudicial de Chantada
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Comisión 1ª, Institucional, de Administración Xeral, Xustiza
e Interior

- 22056 (09/PNC-001782)
Grupo Parlamentario da Alternativa Galega de Esquerda
Díaz Pérez, Yolanda
Sobre a implementación polo Goberno galego da recomen-
dación do Valedor do Pobo referida á concesión de maneira
provisional de todas aquelas solicitudes da renda de inser-
ción social de Galicia e da axuda de emerxencia social cuxa
resolución se demore máis de tres meses por causas non
imputables á persoa solicitante
Comisión 1ª, Institucional, de Administración Xeral, Xustiza
e Interior

- 22108 (09/PNC-001784)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Gallego Calvar, María Carmen e 2 máis
Sobre a posición do Parlamento de Galicia e a actuación que
debe levar a cabo o Goberno galego en relación coa reforma
imposta, á marxe do Pacto de Toledo, na Lei 23/2013, do 23 de
decembro, reguladora do factor de sostibilidade e do índice de
revalorización do sistema de pensións da Seguridade Social
Comisión 1ª, Institucional, de Administración Xeral, Xustiza
e Interior

- 22115 (09/PNC-001785)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Paz Franco, María Tereixa
Sobre a posición do Parlamento de Galicia e as actuacións
que debe levar a cabo o Goberno galego en relación co Ante-
proxecto de lei de reforma da Lei orgánica do poder xudicial
Comisión 1ª, Institucional, de Administración Xeral, Xustiza
e Interior

- 22118 (09/PNC-001786)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Vázquez Fernández, Manuel e 6 máis
Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego
en relación coa proposta de supresión dos partidos xudiciais
de Galicia e, en particular, do Partido Xudicial de Bande
Comisión 1ª, Institucional, de Administración Xeral, Xustiza
e Interior

- 22119 (09/PNC-001787)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Acuña do Campo, María Carmen e 6 máis
Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego
en relación coa proposta de supresión dos partidos xudiciais
de Galicia e, en particular, do Partido Xudicial do Barco de
Valdeorras
Comisión 1ª, Institucional, de Administración Xeral, Xustiza
e Interior

- 22120 (09/PNC-001788)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Vázquez Fernández, Manuel e 6 máis
Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno
galego en relación coa proposta de supresión dos partidos
xudiciais de Galicia e, en particular, do Partido Xudicial do
Carballiño
Comisión 1ª, Institucional, de Administración Xeral, Xustiza
e Interior

- 22121 (09/PNC-001789)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Acuña do Campo, María Carmen e 6 máis
Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego
en relación coa proposta de supresión dos partidos xudiciais
de Galicia e, en particular, do Partido Xudicial da Pobra de
Trives
Comisión 1ª, Institucional, de Administración Xeral, Xustiza
e Interior

- 22122 (09/PNC-001790)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Vázquez Fernández, Manuel e 6 máis
Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno
galego en relación coa proposta de supresión dos partidos
xudiciais de Galicia e, en particular, do Partido Xudicial de
Ribadavia
Comisión 1ª, Institucional, de Administración Xeral, Xustiza
e Interior

- 22123 (09/PNC-001791)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Fernández Fernández, Raúl e 6 máis
Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego
en relación coa proposta de supresión dos partidos xudiciais
de Galicia e, en particular, do Partido Xudicial de Celanova
Comisión 1ª, Institucional, de Administración Xeral, Xustiza
e Interior
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- 22124 (09/PNC-001792)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Fernández Fernández, Raúl e 6 máis
Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego
en relación coa proposta de supresión dos partidos xudiciais
de Galicia e, en particular, do Partido Xudicial de Verín
Comisión 1ª, Institucional, de Administración Xeral, Xustiza
e Interior

- 22125 (09/PNC-001793)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Fernández Fernández, Raúl e 6 máis
Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego
en relación coa proposta de supresión dos partidos xudiciais
de Galicia e, en particular, do Partido Xudicial de Xinzo de
Limia
Comisión 1ª, Institucional, de Administración Xeral, Xustiza
e Interior

- 22126 (09/PNC-001794)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
González Santín, Juan Carlos e 2 máis
Sobre a actuación que debe levar a cabo o Goberno galego
en relación coas reclamacións da Axencia Tributaria a per-
soas que se acolleron á dación en pagamento da súa vivenda
por non poderen afrontar a súa hipoteca
Comisión 3ª, Economía, Facenda e Orzamentos

- 22149 (09/PNC-001795)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Rodas Chapela, Daniel e Jorquera Caselas, Francisco Xesús
Sobre a definición pola Xunta de Galicia das medidas prio-
ritarias para o uso do Fondo Europeo Marítimo de Pesca
correspondente a Galicia na defensa e maior desenvolve-
mento do sector produtivo galego
Comisión Permanente non Lexislativa para Asuntos Euro-
peos

- 22167 (09/PNC-001796)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Acuña do Campo, María Carmen e 5 máis
Sobre o desenvolvemento polo Goberno galego da Lei
3/2012, do 2 de abril, do deporte de Galicia, para regular os
espectáculos e eventos deportivos
Comisión 1ª, Institucional, de Administración Xeral, Xustiza
e Interior

- 22179 (09/PNC-001797)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Acuña do Campo, María Carmen e 4 máis
Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego
en relación coa dotación de persoal, vehículos, adxudicación
e financiamento do transporte sanitario en Galicia
Comisión 5ª, Sanidade, Política Social e Emprego

- 22188 (09/PNC-001798)
Grupo Parlamentario da Alternativa Galega de Esquerda
Vázquez Díaz, Ramón, e Ron Fernández, José Javier
Sobre a actuación que debe levar a cabo o Goberno galego
en relación coas consecuencias que a ampliación da ponte de
Rande terá no Colexio de Educación Infantil e Primaria
Igrexa-A Capela de Redondela
Comisión 4ª, Educación e Cultura

- 22189 (09/PNC-001799)
Grupo Parlamentario da Alternativa Galega de Esquerda
Sánchez García, Antón, e Beiras Torrado, Xosé Manuel
Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego
en relación co proxecto de construción dunha estación depu-
radora de augas residuais en Gandarío
Comisión 2ª, Ordenación Territorial, Obras Públicas, Medio
Ambiente e Servizos

- 22191 (09/PNC-001800)
Grupo Parlamentario da Alternativa Galega de Esquerda
Díaz Pérez, Yolanda
Sobre a actuación que debe levar a cabo o Goberno galego
en relación co Anteproxecto de lei de reforma da Lei orgá-
nica do poder xudicial
Comisión 1ª, Institucional, de Administración Xeral, Xustiza
e Interior

- 22198 (09/PNC-001801)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Rodas Chapela, Daniel, e Jorquera Caselas, Francisco Xesús
Sobre a adopción de medidas polo Goberno galego para
afrontar a situación económica en que se atopa o sector do
cultivo de mexillón e evitar a venda de viveiros flotantes
Comisión 8ª, Pesca e Marisqueo

- 22213 (09/PNC-001802)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Pontón Mondelo, Ana Belén
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Sobre a posición do Parlamento de Galicia respecto da evo-
lución que presenta a situación da lingua galega en Galicia
Comisión 4ª, Educación e Cultura

- 22215 (09/PNC-001803)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Pontón Mondelo, Ana Belén, e Pombo Rodríguez, Cosme
Eladio
Sobre o inicio pola Xunta de Galicia das obras precisas para
o arranxo das deficiencias estruturais existentes no Colexio
de Educación Infantil e Primaria de Pedrouzos garantindo o
seu remate antes do inicio do curso 2014-2015
Comisión 4ª, Educación e Cultura

- 22221 (09/PNC-001804)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Pontón Mondelo, Ana Belén
Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego
en relación cos acordos parlamentarios referidos á aplica-
ción e seguimento do Plan xeral de normalización da lingua
galega
Comisión 4ª, Educación e Cultura

- 22229 (09/PNC-001805)
Grupo Parlamentario da Alternativa Galega de Esquerda
Díaz Pérez, Yolanda, e Solla Fernández, Eva
Sobre a garantía polo Goberno galego da dispensación efec-
tiva e gratuíta do medicamento sofosbuvir aos doentes con
hepatite C que o teñan prescrito

Comisión 5ª, Sanidade, Política Social e Emprego

- 22251 (09/PNC-001806)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Rodas Chapela, Daniel, e Jorquera Caselas, Francisco Xesús
Sobre a actuación que debe levar a cabo o Goberno galego
en relación cos criterios de uso dos fondos europeos para a
pesca e a actual Orde de axudas á paralización definitiva dos
buques pesqueiros afectados polo Plan de xestión integral da
pesca de baixura no caladoiro nacional do Cantábrico nor-
oeste
Comisión 8ª, Pesca e Marisqueo

- 22266 (09/PNC-001807)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Pontón Mondelo, Ana Belén, e Paz Franco, María Tereixa
Sobre as medidas que debe adoptar o Goberno galego para a
normalización da lingua galega no ámbito da Administra-
ción de xustiza
Comisión 4ª, Educación e Cultura

Santiago de Compostela, 22 de abril de 2014

Miguel Ángel Santalices Vieira
Vicepresidente 1º
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Á Mesa do Parlamento 

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

súa deputada Montserrat Prado Cores, ao abeiro do disposto no Regulamento da Cámara, 

presenta a seguinte Proposición non de lei para o seu debate en Pleno, relativa á 

reposición do dereito á prestación por desemprego a traballador@s afectados por ERTES. 

 

Diante das alarmantes cifras de persoas desempregadas e da multiplicación de 

ERES, o Goberno español aprobou dentro da Lei 3/2012, de medidas urxentes para a 

reforma do mercado laboral, unha medida destinada a Expedientes de Regulación 

Temporais de Emprego, no senso de que @s traballador@s afectad@s polos mesmos non 

viran diminuída a súa prestación futura se foran despedid@s posteriormente no caso de que 

o ERTE rematara sendo un ERE de extinción. 

Deste xeito o artigo 16 desta lei no seu apartado 1 establece: 

“Cando unha empresa, en virtude do artigo 47do texto refundido da Lei do Estatuto 

dos Traballadores ou dun procedemento concursal, teña suspendido contratos de traballo, 

de forma continuada ou non, ou teña reducido o número de días ou horas de traballo, e 

posteriormente se extingan contratos ao amparo dos artigos 51 ou 52c) do texto refundido 

da Lei do Estatuto dos Traballadores ou o artigo 64 da Lei 22/2003, de 9 de xullo, 

Concursal, os traballadores afectados terán dereito á reposición da duración da prestación 

por desemprego de nivel contributivo polo mesmo número de días que tiveran percibido o 

desemprego total ou parcial en virtude de aquelas suspensións ou reducións cun límite 

máximo de 180 días, sempre que se cumpran as seguintes condicións: 

a) Que as suspensións ou reducións de xornada se teñan producido entre o 1 de 

xaneiro de 2012 e o 31 de decembro de 2012, ambos inclusive. 
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b) Que o despido se produza entre o 12 de febreiro de 2012 e o 31 de decembro de 

2013.” 

O BOE de 26 de xaneiro de 2013 publicaba o Real Decreto-lei 1/2013 de 25 de 

xaneiro, que no seu artigo 3 ampliaba o prazo para a reposición do dereito á prestación por 

desemprego durante un ano máis. 

Esta medida non se ten renovado no actual ano 2014, de xeito que @s 

traballador@s que se vexan afectad@s por un ERTE con posterioridade á prórroga 

establecida veranse prexudicad@s, o que traerá tamén como consecuencia máis 

dificultades nas posíbeis negociacións de ERTES nas empresas. 

 

Por estas razóns o Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego presenta a 

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

“O Parlamento de Galiza, insta ao Goberno galego a dirixirse ao Goberno do 

Estado demandando a renovación da reposición do dereito á prestación por desemprego 

establecida no apartado 1 do artigo 16 da Lei 3/2012 de 6 de xullo de medidas urxentes 

para a reforma do mercado laboral.” 

 

Santiago de Compostela, 9 de abril de 2014 

 

Asdo.: Montserrat Prado Cores 

Deputada do G.P. do BNG 

Francisco Xesús Jorquera Caselas  

Portavoz do G.P. do BNG 
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Asinado dixitalmente por: 

 

María Montserrat Prado Cores na data 09/04/2014 11:30:29 

 

Francisco Xesús Jorquera Caselas na data 09/04/2014 11:30:34 
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Á MESA DO PARLAMENTO GALEGO 

O Grupo Parlamentar da Alternativa Galega da Esquerda, ao través de a Yolanda Díaz 

Pérez, ao abeiro do recollido no artigo 160 do Regulamento da Cámara, presenta a 

seguinte Proposición non de lei para o seu debate no Pleno, relativa a concesión 

provisional das axudas da RISGA e das AES cando sexa a propia administración a que 

demore a resolución das mesmas. 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:  

 

As consecuencias sociais da crise si as detecta o Valedor do Pobo,  o cal no seu informe 

aprecia ese significativo aumento das queixas por problemas económicos derivados do 

paro, a perda de poder adquisitivo e o deterioro das condicións de vida. Familias e 

menores son golpeadas ao punto de chegar a perder, entre a indeferenza cómplice do 

goberno galego, a súa vivenda.  

No informe do Valedor do Pobo do ano 2013 confírmase, entre outras,  un incremento 

no número das solicitudes de axudas sociais derivadas do panorama crítico enunciado 

no anterior parágrafo. As rendas de integración social e as axudas de emerxencia social 

son máis demandadas que nunca (segundo os dados facilitados pola mesma Xunta de 

Galicia),  á vez que crece o número de queixas  relativas a súa concesión, ben por seren 

denegadas pola administración ben polos retrasos no seu procedemento de concesión. 

Circunstancia esta última que atenta á propia natureza destas axudas, que requiren 

urxencia de seu no  procedemento de resolución. 

A superación do prazo contido na lei, 3 meses, tense que entender como límite 

máximo  e marca unha virtualidade á administración pública galega para resolver o 

expediente de solicitude. Do contrario, o Valedor non ten empacho en reclamar que se 

resolva de maneira provisional a súa concesión, sempre que a causa imputable do 

retraso non se deba á persoa solicitante. Valoración e demanda que Alternativa Galega 

da Esquerda fai súa. 
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En atención ao referido, o grupo parlamentar da Alternativa Galega da Esquerda 

presenta a seguinte proposición non de lei para o seu debate no Pleno:  

- O Parlamento Galego insta á Xunta a implementar  a recomendación do 

Valedor do Pobo no seu informe do ano 2014 favorable a que toda solicitude 

da RISGA ou AES, cuxa tramitación se demore máis alá dos tres meses por 

causa non imputable á persoa solicitante, sexa concedida de maneira 

provisional. 

 

Compostela, 10 de abril do 2014. 

 

Asdo. Yolanda Díaz Pérez 

 

 

 

Asinado dixitalmente por: 

 

Yolanda Díaz Pérez na data 10/04/2014 10:25:11 
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Á Mesa do Parlamento 

 

O Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, por iniciativa das 

súas deputadas Carmen Gallego Calvar, Carmen Acuña do Campo e 

María Quintas Alvarez, 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, sobre o 

rexeitamento da reforma imposta na Lei 23/2013 reguladora do factor 

de sostibilidade e do índice de revalorización do sistema de pensións da 

Seguridade Social. 

 

Exposición de motivos 
 

Existe en Galicia un profundo malestar coa decisión do Goberno de 

suprimir de forma unilateral a fórmula de revalorización de pensións 

públicas que ata agora se aplicaba, impoñendo unha nova fórmula sen 

dialogar previamente co resto de partidos políticos, organizacións 

empresariais e sindicais, e rompendo así o procedemento establecido no 

Pacto de Toledo para acometer calquera reforma profunda no sistema de 

Seguridade Social sobre a base previa do diálogo e o acordo amplo. 

 

A nova fórmula para calcular a revalorización de pensións instaurada a 

partir da Lei 23/2013 non garante o mantemento do poder adquisitivo das 

pensións. De feito esta nova fórmula supoñerá unha perda de poder 

adquisitivo das pensións de ata un 26 % durante os próximos 15 anos. 

 

A revalorización das pensións para 2014, limitada a un 0,25 %, vén a 

consolidar unha perda de poder adquisitivo que comezou a xerarse coa 

decisión de 2012 de non actualizar as pensións. 
 

 

Xa entre 2012 e 2013 as pensións xa consolidaron unha perda de poder 

adquisitivo, de modo que os incrementos realizados nas contías non foron 

suficientes como para compensar a evolución da inflación.  

 

Esta situación é especialmente grave e resultará dunha extrema dureza para 

as persoas con pensións en Galicia, postos que son na actualidade as máis 

baixas de todas as comunidades autónomas; cunha contía media nas 
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pensións contributivas de 729 euros, un 16 % inferior á media estatal. Ao 

que se une o aumento do envellecemento no noso país: se fai catro anos 

existían 138 persoas maiores de 64 anos por cada 100 menores de 20 anos, 

hoxe esa proporción aumentou ata os 145. 

 

A perda de poder adquisitivo suporá o empobrecemento especialmente 

grave para case que unha terceira parte da poboación galega, a vez que 

unha diminución na calidade de vida de moitos dos fogares, posto que,  

cada vez con máis frecuencia,  un xubilado constitúe a principal ou única 

fonte de ingresos. E, adicionalmente, a perda de poder adquisitivo das 

pensións afecta gravemente ao mantemento do emprego e a actividade 

económica, xa que estas rendas teñen como principal destino o consumo e a 

demanda interna de bens e servizos no noso país. 

 

O Goberno cedeu ás esixencias do núcleo máis conservador da Comisión 

Europea e dos mercados, cuxa actividade especulativa segue provocando 

que a economía produtiva non se recupere e que os traballadores/as, os e as 

pensionistas e xubilados/as sigan perdendo poder adquisitivo, utilizando as 

pensións públicas como contraprestación esixida para outros fins alleos ao 

da súa sostibilidade e o BOE para conxelar as retribucións dos que 

dependen directamente das súas decisións como os empregados públicos, 

pensionistas, desempregados, traballadores que perciben o salario mínimo, 

os que perciben o IPREM, etc., mentres que, pola contra, soben os prezos 

de servizos públicos, que tamén están sometidos á súa intervención. 

 

O camiño ten que ser o de asegurar a calidade de vida da poboación maior 

e poñer fin ás inxustas políticas de austeridade, como vía para unha saída 

da crise de xeito económico democrática e sostible e socialmente. 

 

É polo que, esiximos ao Goberno que rectifique de inmediato e regrese ao 

marco de diálogo e acordo do Pacto de Toledo, pois as medidas adoptadas 

fóra deste non fixeron senón prexudicar ás persoas máis débiles, sen que 

actuasen nos verdadeiros retos que ten o sistema de pensións: a necesidade 

de adoptar medidas de mellora de ingresos, loita contra a fraude fiscal e 

laboral, afloramento da economía mergullada. 
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Polo exposto, o Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia presenta a 

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

 

1. O Parlamento galego rexeita a reforma imposta ao marxe do Pacto de 

Toledo na Lei 23/2013, do 23 de decembro, reguladora do Factor de 

Sostibilidade e do Índice de Revalorización do Sistema de Pensión 

da Seguridade Social. 

 

2. O Parlamento de Galicia insta a Xunta de Galicia a demandar do 

Goberno de España que volva ao Pacto de Toledo e, neste marco, 

poña as medidas precisas para que as persoas pensionistas e 

xubiladas recuperen unha fórmula que garanta o mantemento do 

poder adquisitivo das pensións públicas, e a sostibilidade do sistema, 

unha medida que por xustiza lles corresponde. 

 

 

Pazo do Parlamento, 9 de abril de 2014 

 

Asdo.: Carmen Gallego Calvar 

   Carmen Acuña do Campo 

   María Quintas Alvarez 

Deputadas do G.P. dos Socialistas de Galicia 

 

Asdo.: José Luis Méndez Romeu 

Portavoz do G.P. dos Socialistas de Galicia 

 

 

 

 

 

 
Asinado dixitalmente por: 

 
María Carmen Gallego Calvar na data 10/04/2014 13:39:11 
 
María Carmen Acuña do Campo na data 10/04/2014 13:39:17 

 
María Remedios Quintas Álvarez na data 10/04/2014 13:39:23 
 
José Luís Méndez Romeu na data 10/04/2014 13:39:29 
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Á Mesa do Parlamento 

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

deputada Tereixa Paz Franco, ao abeiro do disposto no Regulamento da Cámara, 

presenta a seguinte Proposición non de lei para o seu debate en Pleno, relativa á 

actuación do Goberno galego ante o anteproxecto de lei orgánica do poder xudicial 

aprobado polo Consello de Ministros e o seu impacto en Galiza. 

 

O pasado día 4 de abril o Consello de Ministros aprobou o anteproxecto de lei 

orgánica do poder xudicial que entre outros aspectos prevé unha nova ordenación 

territorial da administración de xustiza. Neste ámbito unha das reformas máis 

salientábeis consiste na creación dos chamados Tribunais de instancia provinciais, con 

sede na capitalidade provincial, aos que se lles dota de competencias en todo o ámbito 

territorial da respectiva provincia e en todos as ordes xurisdicionais. 

Na práctica isto supón a desaparición de todos os partidos xudiciais existentes 

en Galiza tal e como os viñamos coñecendo até a actualidade e polo tanto un novo 

afastamento da administración de xustiza da cidadanía, establecendo un novo elemento 

de segregación social á hora do exercicio do dereito de tutela xudicial efectiva. Como 

consecuencia desta lei tamén desaparecen os xulgados de paz, que só manterán as 

competencias do rexistro civil que como é ben sabido está en vías de ser privatizado. 

Tampouco é menor o impacto económico que ten en cidades, vilas e comarcas a 

eliminación de servizos públicos. 

No anteproxecto tamén se prevé a posibilidade de que a través da futura 

modificación da lei de demarcación e planta se poidan establecer sedes desprazadas de 
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todas ou algunha das salas dos tribunais provinciais de instancia naquelas localidades 

que no momento da entrada en vigor da lei existisen sedes xudiciais. 

Para incrementar o caos que comportaría a aplicación deste deseño territorial da 

xustiza nunha disposición transitoria establécense uns criterios de reparto provincial de 

asuntos que poden devir en situacións esperpénticas que obriguen a profesionais e 

cidadanía a peregrinar de punta a punta da provincia para a tramitación dos seus preitos. 

O Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego considera que o 

despropósito desta reforma é tal que motivou xa o rexeitamento de practicamente todas 

as instancias profesionais, sociais e mesmo institucionais de Galiza. É imprescindíbel 

que en atención ao seu impacto na nosa nación e tamén a que o Goberno galego ten 

competencias na xestión dos medios materiais e humanos da administración de xustiza e 

polo tanto será quen teña que afrontar os gastos nese ámbito derivados desta reforma, 

debera definir unha estratexia de actuación orientada a conseguir a modificación 

substancial da proposta deseñada en dito anteproxecto de lei. 

 

Estas son as razóns polas que o Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista 

Galego formula a seguinte Proposición non de lei para o seu debate en Pleno: 

“O Parlamento de Galiza acorda manifestar a súa oposición ao novo modelo de 

organización territorial e xurisdicional deseñado no anteproxecto de lei orgánica do 

poder xudicial aprobado polo Consello de Ministros o día 4 de abril de 2014 por 

implicar a desaparición da totalidade dos partidos xudiciais de Galiza e afastar dita 

administración da cidadanía. 

O Parlamento de Galiza insta ao Goberno galego a: 
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1.- Dirixirse ao Goberno do Estado a retirar do anteproxecto ese deseño 

territorial. 

2.- A crear un grupo de traballo para a definición dun modelo adecuado ás 

particularidades sociais, territoriais e demográficas de Galiza que conte con 

representación dos grupos parlamentares, dos concellos, das organizacións 

representativas de todos os operadores xudiciais (xudicatura, avogacía, procuradores e 

funcionariado), que sirva como base para a negociación co Goberno do Estado.” 

 

Santiago de Compostela, 10 de abril de 2014 

 

Asdo.: Tereixa Paz Franco 

Deputada do G.P. do BNG 

Francisco Xesús Jorquera Caselas  

Portavoz do G.P. do BNG 

 

 

 

Asinado dixitalmente por: 

 

María Tareixa Paz Franco na data 10/04/2014 14:21:17 

 

Francisco Xesús Jorquera Caselas na data 10/04/2014 14:21:22 
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Á Mesa do Parlamento 

 

 

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

deputados, Juan Carlos González Santín, José Antonio Sánchez Bugallo e José 

Luis Méndez Romeu (portavoz), 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. 

 

 

 

A Axencia Tributaria está reclamando ás familias galegas beneficiadas da dación 

en pago que abonen os correspondentes impostos ao considerar que esta 

operación xerou una ganancia patrimonial. Estas cantidades roldan, nalgúns 

casos, os 10.000 euros. Deste xeito, só na área de Vigo se poderían ver 

prexudicadas este ano decenas de familias e, en Santiago, segundo informan 

dende a Plataforma Antidesahucios, o fisco reclamou xa o abono de tributos a un 

dos afectados, aínda que a previsión é que se repita en máis casos, posto que 

dende a entrada en vigor da Lei de medidas para reforzar a protección aos 

debedores hipotecarios multiplicáronse as dacións de pago en Galicia. 

 

 

Antes desta normativa, estas operacións eran minoritarias. Sen embargo, coa súa 

posta en marcha, abriuse a posibilidade a que moitas familias, incapaces de 

afrontar o pago da hipoteca e ameazadas de embargo, puidesen saldar a súa 

débeda co banco, cedendo a súa vivenda. 

 

 

O problema chega na declaración da renda do ano seguinte, xa que a Axencia 

Tributaria esixe ás familias afectadas que tributen polos beneficios obtidos no 

Imposto sobre a Renda das Persoas Físicas. É dicir, tómase como referencia a 

diferenza entre o prezo da compra da vivenda e o importe da dación en pago, 

incluído o pago da débeda, os xuros e os custos de cancelación da hipoteca 

impagada. Así mesmo, tamén teñen que abonar a taxa de plusvalía municipal. 

 

 

O Goberno incluíu, a través dun decreto aprobado en marzo do ano pasado, 

excepcións a esta tributación, liberando a aquelas persoas que se atopan no albor 

da exclusión. Non obstante, na práctica, esta exención está limitada a un número 

moi reducido de casos. 
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Entre as condicións para non se ter que ver obrigados a efectuar o pago de 

tributos está que ningún dos membros da unidade familiar obteña ingresos ou que 

a cota hipotecaria resulte superior ao 60 % das retribucións netas obtidas pola 

familia. Tamén se lles esixe que carezan doutros bens ou dereitos patrimoniais, 

que non se presentasen avais e que a hipoteca se concedese para a única vivenda 

en propiedade do debedor. 

 

 

Tendo en conta o anteriormente exposto, o Grupo Parlamentario Socialista 

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

 

 

 O Parlamento de Galicia insta  o Goberno galego para que se dirixa o Goberno 

do Estado e este  lle esixa á Axencia Tributaria que deixe de reclamar impostos 

por ganancia patrimonial ás persoas que optaron pola dación en pago de acordo 

coas súas entidades financeiras, e, que, os expedientes xa iniciados se deixen sen 

efecto. 

 

 

Pazo do Parlamento 10 de abril de 2014 

 

 
Asinado dixitalmente por: 

 
Juán Carlos González Santín na data 10/04/2014 17:05:09 
 
José Antonio Sánchez Bugallo na data 10/04/2014 17:05:20 
 

José Luís Méndez Romeu na data 10/04/2014 17:05:33 
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Á Mesa do Parlamento 

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

dos seus deputados Daniel Rodas Chapela e Francisco Xesús Jorquera Caselas, ao 

abeiro do disposto no Regulamento da Cámara, presenta a seguinte Proposición non de 

lei para o seu debate en Pleno, instando ao Goberno galego a definir as medidas 

prioritarias do Fondo Europeo Marítimo de Pesca en Galiza para conseguir a defensa do 

noso sector produtivo e un maior desenvolvemento do mesmo. 

O pasado mes de xaneiro o Consello de Pesca da UE e o Parlamento Europeo 

alcanzaban un acordo sobre o futuro do Fondo Europeo Marítimo de Pesca (FEMP) 

polo cal se van destinar aproximadamente un total de 6.500 millóns de euros á política 

pesqueira para o período 2014-2020, co obxectivo de reforzar novas medidas que 

afonden na aplicación da Política Pesqueira Común (PPC) e que vai traer consecuencias 

directas no sector da pesca galega, xa que as competencias na xestión da pesca asúmeas 

directamente Bruxelas. 

Estes fondos van destinados a impulsar diversas medidas como o mantemento 

da política de desguaces ata o ano 2017, medidas de regulación do esforzo pesqueiro 

como os descartes, e financiamento para paralizacións temporais e definitivas, industria, 

comercialización, etc. 

Estes fondos teñen unha incidencia importante no Estado español e 

concretamente en Galiza, pois é o País que maior dependencia ten desta actividade, e o 

que conta co maior número de empregos directos e indirectos. Por iso, é importante 

saber o modelo de aplicación a nivel estatal destes fondos así como saber cales son os 

criterios establecido para financiar a inversión en fomento da pesca responsable, no 

apoio a acuicultura, canto se vai destinar a industria en materia de innovación e 

trazabilidade, a que segmentos da actividade van destinados, as campañas de produción 
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e de comercialización e os obxectivos que plantexa, que vai pasar cos produtos con 

denominación de orixe, etc. 

 

Estas son as razóns que levan ao G.P. do BNG a formular a seguinte 

Proposición non de lei para a súa resposta oral en Pleno: 

“O Parlamento de Galiza, insta ao Goberno galego a definir as medidas 

prioritarias para utilizar o Fondo Europeo Marítimo de Pesca (FEMP) correspondente a 

Galiza para conseguir a defensa do noso sector produtivo e un maior desenvolvemento 

do mesmo.” 

 

Santiago de Compostela, 10 de abril de 2014 

 

Asdo.: Daniel Rodas Chapela  

Deputado do G.P. do BNG 

Francisco Xesús Jorquera Caselas  

Portavoz do G.P. do BNG 

 

 

 

Asinado dixitalmente por: 

 

Daniel Rodas Chapela na data 10/04/2014 18:58:09 

 

Francisco Xesús Jorquera Caselas na data 10/04/2014 18:58:16 
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Á Mesa do Parlamento 

 

O Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, por iniciativa das 

súas deputadas e dos seus deputados Carmen Acuña do Campo, Carmen 

Gallego Calvar, Manuel Vázquez Fernández, Beatriz Sestayo Doce, 

Marisol Soneira Tajes e Vicente Docasar Docasar 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 

 

No concello de Tui, vénse de celebrar unha competición de motociclismo 

da modalidade de enduro chea de irregularidades, como se evidenciou nas 

sancións impostas polas forzas de seguridade. 

 

Controis policiais que demostraron que algúns dos participantes circulaban 

por Tui, sen levar nin ter carné de conducir e sen que os seus vehículos 

dispuxeran sequera de matrícula. 

  

Desgraciadamente e como xa se ten advertido dende a Federación Galega 

de Motociclismo, estanse a celebrar numerosas competicións “estranas” 

dende principios do ano 2013 e, o acontecido en Tui, vén confirmar esas 

denuncias.  

 

Pero as irregularidades dese acontecemento non quedaron só nas cometidas 

polos participantes e sancionadas pola Policía, senón que ao parecer tamén 

se daban no circuíto escollido e nos permisos e ata nos seguros que cubrían 

o evento.  

 

O problema é que estas competicións “irregulares”, ao resultar moi baratas, 

atraen a moita xente, pero o perigo está en que se realizan sen a cobertura, 

sen a seguridade necesaria por contratar pólizas insuficientes.  

 

Sería a Administración autonómica a responsable de controlar e regular 

todo isto, tal e como establece a Lei 3/2012 do deporte de Galicia. 
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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 desenrolar, de forma 

inmediata, a Lei do deporte de Galicia para regular os espectáculos e os 

eventos deportivos. 

 

 

Pazo do Parlamento, 11 de abril de 2014 

 

Asdo.: Carmen Acuña do Campo 

   Carmen Gallego Calvar 

   Manuel Vázquez Fernández 

   Beatriz Sestayo Doce 

   Marisol Soneira Tajes 

   Vicente Docasar Docasar 

Deputadas e deputados do G.P. dos Socialistas de Galicia 

 

Asdo.: José Luis Méndez Romeu 

Portavoz do G.P. dos Socialistas de Galicia 

 

 
Asinado dixitalmente por: 
 
María Carmen Acuña do Campo na data 11/04/2014 11:57:10 
 
María Carmen Gallego Calvar na data 11/04/2014 11:57:17 

 
Manuel Vázquez Fernández na data 11/04/2014 11:57:19 
 
Beatriz Sestayo Doce na data 11/04/2014 11:57:30 
 

María Soledad Soneira Tajes na data 11/04/2014 11:57:36 
 
Ricardo Vicente Docasar Docasar na data 11/04/2014 11:57:42 
 
José Luís Méndez Romeu na data 11/04/2014 11:57:46 
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Á Mesa do Parlamento 

 

O Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, por iniciativa das 

súas deputadas e do seu deputado Carmen Acuña do Campo, Raúl 

Fernández Fernández, Carmen Gallego Calvar, María Quintas 

Alvarez e Manuel Vázquez Fernández, 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 

 

Tras a publicación do Real decreto 836/2012, do 25 de maio, que foi 

publicado no BOE o 8 de xuño, no que se establecen as características 

técnicas, o equipamento sanitario e a dotación de persoal dos vehículos de 

transporte sanitario por estrada, estableceuse que as comunidades 

autónomas deberían facer o desenrolo do mesmo. 

 

Tanto o real decreto estatal como o borrador do decreto galego, teñen 

provocado moita preocupación nos traballadores e traballadoras deste 

sector, mesmo nas empresas e na cidadanía máis informada. 

 

O persoal polos cambios na titulación esixible para poder traballar no 

transporte, os empresarios pola proximidade do novo concurso e ameaza 

das macro empresas foráneas que xa pululan por Galicia e a cidadanía pola 

posible implantación de copagos e repagos tamén no transporte. 

 

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: 

 

1. Se comprometa a facilitar a homologación a todas as persoas que, ata 

agora, realizaron traballos no transporte sanitario galego. 

 

2. Se poidan seguir utilizando en Galicia todoterreos, como trasporte 

sanitario, dado as peculiaridades da nosa orografía, tal e como se 

acordara nesta Cámara. 
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3. Se busquen fórmulas administrativas que faciliten o acceso ao 

concurso, para adxudicación do trasporte sanitario na nosa 

Comunidade Autónoma ao tecido empresarial galego. 

 

4. Non aplique ningún copago - repago ao transporte sanitario, nin 

urxente nin medicalizado, nin ordinario/programado. 

 

Pazo do Parlamento, 11 de abril de 2014 

 

Asdo.: Carmen Acuña do Campo 

   Raúl Fernández Fernández 

   Carmen Gallego Calvar 

   María Quintas Alvarez 

   Manuel Vázquez Fernández 

Deputadas e deputado do G.P. dos Socialistas de Galicia 

 

Asdo.: José Luis Méndez Romeu 

Portavoz do G.P. dos Socialistas de Galicia  

 

 

 
Asinado dixitalmente por: 
 
María Carmen Acuña do Campo na data 11/04/2014 12:17:41 
 
Raúl Fernández Fernández na data 11/04/2014 12:17:48 

 
María Carmen Gallego Calvar na data 11/04/2014 12:17:55 
 
María Remedios Quintas Álvarez na data 11/04/2014 12:17:58 

 

Manuel Vázquez Fernández na data 11/04/2014 12:18:03 
 
José Luís Méndez Romeu na data 11/04/2014 12:18:08 
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O Grupo Parlamentar da Alternativa Galega da Esquerda (EU-ANOVA), a iniciativa dos 

seu deputados, Ramón Vázquez Díaz e Xabier Ron Fernández, ao abeiro do disposto 

no artigo 160 do Regulamento da Cámara do Parlamento de Galicia, presenta a 

seguinte Proposición non de Lei para o seu debate en Pleno, relativa ás consecuencias 

que a ampliación da Ponte de Rande terá sobre o CEIP A Igrexa de Redondela. 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:  

 
 
Alternativa Galega da Esquerda amosou dende sempre os seus reparos cara a 

ampliación da Ponte de Rande na AP-9, por consideralo unha desculpa da 

concesionaria para encubrir a falla de obras de mantemento, sendo estas da súa 

exclusiva responsabilidade. A AP-9 sangra a diario a milleiros de Galegos que teñen que 

facer fronte ao pago das elevadas peaxes produto dunha concesión que garante 

beneficios millonarios a empresa adxudicataria, quen por riba carga sobre as arcas 

públicas obras e compensacións inxustificadas. 

 

Pero mais aló desta importante cuestión, a ampliación da Ponte de Rande vai  implicar, 

se nada o impide, o derrube dun centro educativo, o CEIP Igrexa – A Chapela  de 

Redondela,  e a consecuente expropiación dos terreos, deixando sen centro de ensino 

de referencia a mais de 120 alumnos e alumnas  da contorna . A comunidade educativa 

desta zona afectada de Redondela, amosa a súa preocupación ante o inminente peche 

deste centro educativo, inquedanza que se incrementa o saber que, segundo se lles ten 

comunicado, terán que recolocar ós seus fillos noutros centros do Concello. 
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Dende Alternativa Galega da Esquerda consideramos inadmisible que se aproveite a 

ampliación da Ponte de Rande, para pechar unha escola, mais cando tanto o Concello 

como a propia Xunta teñen que ser indemnizados pola expropiación dunhas 

instalacións e duns terreos destinados a usos educativos. 

 

Tendo en conta estes feitos, o Grupo Parlamentar de Alternativa Galega de Esquerda 

presenta a seguinte Proposición non de Lei para o seu debate en Pleno: 

 

O Parlamento de Galicia insta á Xunta de Galicia a 

 

- Permitir a continuidade do CEIP Igrexa- A Capela de Redondela, ben na súa 

localización actual ou mediante a construción dun novo centro educativo no 

contorno da súa zona de influencia, de xeito que se evite a perda dun centro de 

ensino imprescindible nesta zona e para  dar resposta ás necesidades 

educativas deste Concello. 

 

Compostela, 11 de abril do 2014, vésperas do 83º aniversario da proclamción da 

República. 

 

Asdo. Ramón Vázquez Díaz 

Asdo. Xabier Ron Fernández 

 

 

 

 

Asinado dixitalmente por: 

 

Ramón Vázquez Díaz na data 11/04/2014 14:54:01 

 

José Javier Ron Fernández na data 11/04/2014 14:54:10 
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Á MESA DO PARLAMENTO GALEGO 

O Grupo Parlamentar da Alternativa Galega da Esquerda, ao través de a Yolanda Díaz 

Pérez, ao abeiro do recollido no artigo 160 do Regulamento da Cámara, presenta a 

seguinte Proposición non de lei para o seu debate no Pleno, relativa a retirada do 

anteproxecto de lei orgánica do poder xudicial. 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:  

 

Non pode valorarase doutro xeito que negativamente o anteproxecto aprobado en 

consello de ministros do 4 de abril, que suporía entre outras cuestións a voadura dos 

órganos xudiciais do noso país, coa eliminación de todos os partidos xudiciais agás os 

das catro capitais provinciais. 

Os danos que se provocan á cidadanía e localidades afectadas apenas importan ao 

ministro da in-xustiza, que concita con cada iniciativa un rexeitamento maior que na 

anterior. Moléstalle ao ministro a existencia dun poder xudicial e busca a súa doma. 

No tempo en que ocupa o ministerio xa modificou pola vía de urxencia a formación e 

aspectos laborais dos xuíces, recortou as súas competencias e rematou coa 

xurisdicción universal. Medidas todas elas que abondan na procura de limitar a 

independencia do poder xudicial. E desenvolveu un programa de repagos nas taxas 

xudiciais que dificultan o acceso da cidadanía a tutela xudicial efectiva. O ministro que 

indulta corruptos quere ter baixo control ao poder xudicial.  Tan coherente como 

indigno. 

O anteproxecto que conta con outras moitas tachas  contempla en particular a 

supresión dos actuais partidos xudiciais por outra organización xudicial que se limitaría 

a ter sede nas catro capitais provinciais, ignorando a realidade poboacional galega, 

caracterizada por un poboamento disperso. Esta cidadanía vai sufrir o alonxamento 

físico da administración de xustiza cos custos económicos e de tempo derivados dos 

desprazamentos a que vai obrigar a supresións dos partidos xudiciais. Cómpre lembrar 

que a ese poboamento espallado hai que engadir a realidade dunha capital do país e 
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da primeira cidade por poboación e un dos núcleos económicos básicos do país que 

non son capitais provinciais. Cómpre sinalar a desaparición dos xulgados de paz en 

consonancia coa prevista privatización do rexistro civil. Todo moi congruente coa 

política do ministerio de dificultar/impedir a tutela xudicial efectiva. 

Outras das pretensións do anteproxecto é xerar unha sorte de lei mordaza sobre 

xuíces e asociacións xudiciais, que non poderán expresar a súa posición  sobre un caso 

de interese público que se atope en tramitación. Coártase a liberdade de expresión. 

Suprime a figura dos decanos do partido xudicial, elexidos de xeito democrático polos 

propios xuíces, e as xuntas de xuíces. Os presidentes dos tribunais de instancia os 

escollerá o CXPX non os seus compañeiros e compañeiras. 

O anteproxecto non garante a independencia xudicial, algo de consecuencias 

incalculables, e o principio de xuíz natural, o que vai xerar unha estrutura máis 

xerarquizada e restritiva. 

Ou entrega máis poder a Audiencia Nacional, o tribunal de excepción herdado ao 

traverso de mediacións legais do franquismo. 

Iso si, en consonancia coas disposicións franquistas e para que non haxa dúbidas, 

acórdase o aforamento  da raíña, consorte e dos príncipes de Asturias. Nunca se sabe 

se o van necesitar! 

En atención aos prexuízos que causa, o grupo parlamentar da Alternativa Galega da 

Esquerda presenta a seguinte proposición non de lei para o seu debate plenario: 

- O Parlamento Galego insta á Xunta a que se diriza ao goberno do Estado 

reclamando a retirada do anteproxecto de reforma da lei orgánica do poder 

xudicial. 

Compostela, 11 de abril, vésperas do 83º aniversario da proclamación da República. 

 

Asdo. Yolanda Díaz Pérez 

 

 

 

Asinado dixitalmente por: 

 

Yolanda Díaz Pérez na data 11/04/2014 14:50:07 
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Á Mesa do Parlamento 

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

dos deputados Daniel Rodas Chapela e Francisco Xesús Jorquera Caselas, ao abeiro 

do disposto no Regulamento da Cámara, presenta a seguinte Proposición non de lei, 

para o seu debate en Pleno, relativa á adopción de medidas por parte da Consellaría de 

Medio Rural e Mar co obxecto de enfrontar a situación de estrangulamento económico 

no cultivo de mexillón, o que está a provocar a venda de viveiros flotantes. 

 

A actividade do cultivo do mexillón durante o ano 2013 sufríu diversas 

adversidades que influíron negativamente no proceso de cultivo e na comercialización. 

Diversos episodios de biotoxinas tiveron lugar nas principais datas do ano: Semana 

Santa, agosto e outubro, o que provocou que nos momentos de maior demanda de 

produto os principais polígonos de cultivo permaneceran pechados. A elo hai que 

sumarlle os temporais do outono-inverno có cal unha parte significativa dos bivalvos 

acabaron no fondo do mar. 

Dende que no ano 2007 se levou a cabo o Tratado de Libre Comercio entre 

Chile e a UE, xunto coa liberalización de inversións españolas neste país, o mexillón 

galego ven sufrindo unha forte competencia, sobre todo no produto elaborado para 

conserva. Unha competencia importante que provocou que o modelo galego se 

modificase destinándose na actualidade máis do 60% para consumo en fresco mentres 

que para conserva vai menos do 40%. 

Esta situación de presión está mudando este ano, provocado polo 

desabastecemento de semente que está tendo a produción chilena, isto ten como 
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consecuencia que o nivel de produción sexa sensiblemente inferior ao de anos 

procedentes o que está a xerar unha elevada demanda por parte do sector transformador.  

Esta demanda non sempre pode ser atendida, dado que o ano pasado os procesos 

de peches administrativos e o mal tempo provocaron un retraio importante na 

recolección de mexilla, o que está a provocar un retraio no cultivo e engorde do bivalvo. 

Polo que é de esperar unha campaña moito máis retraída que en anos anteriores e con 

unha produción claramente inferior. 

Esta situación de alta demanda do mexillón contrasta coa situación financeira 

que está a atravesar o sector. Cada vez é máis habitual encontrar anuncios nas axencias 

inmobiliarias de que se venden bateas, e os prezos que se barallan son moi inferiores aos 

que se alcanzaban non hai moito tempo. Esta situación debería facernos reflexionar 

sobre a situación que está a pasar o sector, da política que se desenvolveu de apoio e 

subvencións e a situación actual de estrangulamento económico, ao faltar o creto, ao 

non ter avales da compra e ao pagar “tarde, mal e arrastro”, provocando que moitos dos 

propietarios acaban escollendo a opción de venda. 

A política de apoio ao sector debería estar regulada e controlada en base a 

criterios de mantemento e de garante do dereito a poder ser cultivador, pois debemos 

lembrar que é unha concesión pública para a explotación dun recurso e que a mesma 

pertence a Xunta de Galicia. 

 

Estas son as razóns que levan ao BNG a formular 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 adoptar medidas co obxecto 

de enfrontar a situación de estrangulamento económico no cultivo de mexillón, o que 

está provocando a venda de viveiros flotantes.” 

 

Santiago de Compostela, 14 de abril de 2014 

 

Asdo.: Daniel Rodas Chapela 

Deputado do G.P. do BNG 

Francisco Xesús Jorquera Caselas  

Portavoz do G.P. do BNG 

 

 

 

Asinado dixitalmente por: 

 

Daniel Rodas Chapela na data 14/04/2014 10:28:48 

 

Francisco Xesús Jorquera Caselas na data 14/04/2014 10:28:54 
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Á Mesa do Parlamento 

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

iniciativa da deputada Ana Belén Pontón Mondelo, ao abeiro do disposto no 

Regulamento da Cámara presenta a seguinte Proposición non de lei para o seu 

debate en Pleno, relativa á denuncia sobre a discriminación e vulneración de 

dereitos que se producen na Galiza en relación coa lingua galega. 

A lingua galega rexistra tendencias preocupantes en relación co seu presente 

e o seu futuro. Máis de tres décadas de vixencia da Lei de Normalización 

Lingüística non conseguiron o obxectivo que marca o propio Estatuto de 

Autonomía no seu artigo 5º, no que establece: 

“3. Os poderes públicos da Galiza garantirán o uso normal e oficial 

dos dous idiomas e potenciarán o emprego do galego en todos os planos 

da vida pública, cultural e normativa, e disporán os medios necesarios 

para facilitar o seu coñecemento. 

4. Ninguén poderá ser discriminado por causa da lingua.” 

Este mandato está lonxe de ser verdade. Trinta anos despois hai numerosos 

estudos científicos que verifican unha realidade palpábel e alarmante: unha 

acusada e persistente  perda de falantes da lingua galega nas xeracións máis 

novas (tal e como mostran o Mapa Sociolingüístico Galego nas súas diversas 

edicións, as estatísticas feitas a través dos censos de poboación ou outros estudos, 

mesmo de tipo cualitativo que tamén mostran a persistencia de importantes 

preconceptos arredor do noso idioma e a creación de novos estigmas 
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lingüísticos); unha escasa incidencia do sistema escolar no mantemento do 

galego como lingua social e unha capacitación lingüística inferior en galego que 

en castelán; ou a persistencia de discriminacións para o uso do galego. 

Resulta obvio que se mantén unha clara situación de discriminación para o 

galego e para as persoas que o empregan e hai amezas serias para o seu futuro. 

Unha situación que ten empeorado de maneira evidente nos últimos cinco anos, 

coa aplicación dunha política que só pode cualificarse de lingüicida e de buscar 

deliberademente un retroceso do galego en todos os ámbitos.  

A lingua galega é a única lingua do Estado que perde falantes. Co agravante 

de termos un Goberno Galego que actúa como axente da desgaleguización así  

temos un relatorio grande e amplo de contrarreformas. Sirva o seguinte só como 

pequena mostra do dito: 

- O decreto contra o galego que fixou a prohibición da docencia en 

galego dalgunhas materias,  

- a eliminación do galego como requisito no acceso á Función 

Pública 

- despedimento do profesorado que impartía cursos en galego para 

adultos,  

- negación de contratos predoutorais a quen entregou documentación 

en galego, sen unha actuación e resposta a Xunta de Galiza, 

- a redución da presenza do galego nos medios de comunicación,  
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- a eliminación do galego do programa informático da 

Administración de Xustiza,  

- a marxinalide dos recursos adicados á normalización da lingua 

galega 

En definitiva unha crónica do disparate e de ataques á lingua galega que urxe 

modificar. Por dignade e respecto para o pobo galego e a lingua que este creou. A 

nosa obriga é non só mantela viva no presente, senón desterrar os desprezos e 

discriminacións que esta segue padecendo. 

 

Polo dito formulamos a seguinte Proposición non de lei para o seu debate en 

Pleno: 

“O Parlamento de Galiza acorda como resolución declarar: 

1.  A súa fonda preocupación pola evolución da lingua galega que 

ven rexistrando unha situación crítica, como pon de manifesto a acusada e 

persistente  perda de falantes nas xeracións máis novas; unha escasa 

incidencia do sistema escolar no mantemento do galego como lingua 

social, unha capacitación lingüística inferior en galego que en castelán, ou 

a persistencia de discriminacións diarias e en todos os ámbitos  para o uso 

do galego. 

2. O seu profundo desacordo coas políticas que veñen aplicando o 

Goberno da Xunta de Galiza e o Goberno Central, que non só persegue 

frear o proceso de normalización e recuperación de usos e espazos para o 
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galego, senón que se manifestan contrarias á legalidade vixente, tanto no 

ámbito galego, como no relativo á normativa internacional que ampara e 

protexe os dereitos lingüísticos. En congruencia, o Parlamento de Galiza 

reclama que se cumpran os mandatos legalmente establecidos en materia 

de normalización da lingua galega e se rectifiquen todas as medidas que 

violan o dereito a vivir e expresarse libremente na lingua propia da Galiza. 

3. A vontade de sumarse á iniciativa social presentada pola Mesa 

Pola Normalización Lingüística para denunciar ante a ONU a situación e 

discriminacións da lingua galega, colaborando coas entidades e 

institucións que promoven esta iniciativa.” 

 

Santiago de Compostela, 14 de abril de 2014 

 

Asdo.: Ana Belén Pontón Mondelo 

Portavoz s. do G.P. do BNG 

 

 

 

Asinado dixitalmente por: 

 

Ana Belén Pontón Mondelo na data 14/04/2014 11:47:04 
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Á Mesa do Parlamento 

O Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego (BNG), por iniciativa da 

súa deputada Ana Belén Pontón Mondelo, ao abeiro do disposto no Regulamento da 

Cámara, presenta a seguinte Proposición non de lei para o seu debate en Pleno, relativa 

á aplicación práctica do Plan Xeral de Normalización da Lingua Galega e a presentación 

ante o Parlamento das medidas ao efecto. 

 

O Plan Xeral de Normalización da Lingua Galega foi aprobado por unanimidade 

deste Parlamento  hai case unha década. Foi un acordo relevante de todas as forzas 

políticas e axentes sociais e poñía de manifesto unha vontade de avanzar no necesario 

proceso de normalización da lingua galega. 

Unha das previsións do Plan tiñan a ver co establecemento de procedementos de 

seguimento, avaliación e control do PXNLG e a necesaria información ao Parlamento 

Galego. Concretamente indicábaselle á Xunta de Galiza que debería presentar ante o 

Parlamento a programación anual para o desenvolvemento do mesmo. 

Porén o Goberno da Xunta de Galiza incumpre sistematicamente os mandatos 

establecidos polo Parlamento en relación co Plan Xeral de Normalización da Lingua 

Galega. 

 

Polo dito formulamos a seguinte Proposición non de lei para o seu debate en Pleno: 

“O Parlamento de Galiza insta á Xunta de Galiza a cumprir coas resolución 

aprobadas de xeito unánime pola Cámara Galega en 21 de setembro de 2014 en relación 
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coa aplicación e seguimento do Plano Xeral de Normalización da Lingua Galega e en 

congruencia coas mesmas: 

-Establecer os procedementos de seguimento, avaliación e control do Plan Xeral de 

Normalización da Lingua Galega, informando con regularidade ao Parlamento. 

-Presentar ante o Parlamento de Galiza a programación anual para o 

desenvolvemento das medidas propostas no Plano Xeral de Normalización da Lingua 

Galega.” 

 

Santiago de Compostela, 14 de abril de 2014 

 

Asdo.: Ana Belén Pontón Mondelo 

Portavoz s. do G.P. do BNG 

 

 

 

Asinado dixitalmente por: 

 

Ana Belén Pontón Mondelo na data 14/04/2014 12:59:56 
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Á MESA DO PARLAMENTO GALEGO 

O  Grupo Parlamentar da Alternativa Galega da Esquerda,  ao través das deputadas 

Yolanda Díaz Pérez e Eva Solla Fernández,  ao abeiro do recollido no artigo 160 do 

Regulamento da Cámara, presenta a seguinte Proposición non de lei para o seu 

debate plenario, relativa ao financiamento do tratamento médico con Sofosbuvir. 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:  

 

O sofosbuvir é un medicamento inhibidor no tratamento da hepatite C crónica en 

adultos, que se emprega combinado con outros antivirais. Este medicamento xa 

recibiu a autorización da comisión europea. 

O SERGAS, como acredita un informe emitido polo CHUAC en marzo, solicitou este 

medicamento para a súa dispensación a doentes que agardan un transplante de 

fígado, facendo constar que dispón da carta de autorización dende 4 de febreiro, data 

dende a que se agarda resposta sobre o financiamento deste fármaco; resposta que se 

demora por parte da farmacia hospitalaria.  

Este grupo parlamentar quere significar que nos atopamos diante dun economicismo 

que xoga coa vida de doentes. Circunstancia xa advertida e denunciada en demasiadas 

ocasións e que tórnase a repetir. Esta demora economicista xa está a causar danos á 

saúde dos doentes autorizados a tomar este fármaco; esta demora economicista pode 

converterse nunha neglixencia criminal. Urxe que a Xunta de Galicia proporcione este 

medicamento aos doentes que o teñen prescrito e se faga cargo dos custes do mesmo. 

En atención ao sinalado, o grupo parlamentar da Alternativa Galega da Esquerda  

formula  a seguinte proposición non de lei para o seu debate plenario: 
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- O Parlamento Galego insta a Xunta a que de xeito urxente garanta a 

dispensación efectiva e gratuita do sofosbuvir  aos doentes que o teñan 

prescrito. 

 

Compostela, 14 de abril do 2014, no octoxésimo terceiro aniversario da proclamación 

da II República. 

 

Asdo. Yolanda Díaz Pérez 

Asdo. Eva Solla Fernández 

 

 

 

Asinado dixitalmente por: 

 

Yolanda Díaz Pérez na data 14/04/2014 13:36:59 

 

Eva Solla Fernández na data 14/04/2014 13:37:17 
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Á Mesa do Parlamento 

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

dos deputados Daniel Rodas Chapela e Francisco Xesús Jorquera Caselas, ao abeiro 

do disposto no Regulamento da Cámara, presenta a seguinte Proposición non de lei 

para o seu debate en Pleno, instando ao Goberno galego a rexeitar os criterios dos 

fondos comunitarios para a paralización definitiva dos buques de pesca galega e a 

revocar a actual orde de axudas á paralización definitiva de buques pesqueiros afectados 

polo Plan de xestión integral da baixura. 

 

Ven de publicarse a Orde do 3 de abril de 2014 pola que se establecen as bases 

reguladoras para a concesión, en réxime de concorrencia competitiva, das axudas á 

paralización definitiva dos buques pesqueiros afectados polo Plan de xestión integral da 

pesca de baixura no caladoiro nacional do Cantábrico-Noroeste, cofinanciadas nun 75% 

co Fondo Europeo de Pesca 

Estas axudas van destinadas a embarcacións sometidas a plans de recuperación, 

plans de xestión, plan nacional de desmantelamento, medidas de urxencia da Comisión, 

medidas de urxencia do Estado membro, medidas dos estados membros dentro das 12 

millas, aplicables unicamente aos buques pesqueiros que enarbolen o seu pavillón. 

A finalidade desta orde é acatar as directrices de Bruxelas, no sentido de adaptar 

a nosa flota á dispoñibilidade dos recursos, non mediante mellores negociacións e un 

trato xusto, senón mediante a redución do esforzo pesqueiro, asumindo como propio a 

obrigatoriedade de ter que reducir o número de embarcacións como principal piar dos 

fondos comunitarios que  a actual consellaría subscribe, apoia e comparte.  
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Prantéxaselle unha solución individual ao armador, mentres as tripulacións 

quedan ao pairo para que as embarcacións galegas poidan servir de arrecifes artificiais 

ou de elementos folclóricos nas rotondas dos paseos marítimos, promocionando o que 

puido ser e acabou sendo a flota galega. 

 

Estas son as razóns que levan ao BNG a formular a seguinte Proposición non de 

lei para o seu debate en Pleno: 

“O Parlamento de Galiza, insta ao Goberno galego a non aceitar o 

prantexamento dos fondos europeos para pesca dos que unha parte significativa dos 

mesmos vaia destinado ao despeze. Non aceptar o modelo imposto polos fondos do 

FEMP que mantén ditos investimentos e a paralizar a actual orde de axudas á 

paralización definitiva de buques pesqueiros afectados polo Plan de xestión integral da 

baixura”. 

 

Santiago de Compostela, 15 de abril de 2014 

 

Asdo.: Daniel Rodas Chapela 

Deputado do G.P. do BNG 

Francisco Xesús Jorquera Caselas 

Portavoz do G.P. do BNG 

 

 

 

Asinado dixitalmente por: 
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Daniel Rodas Chapela na data 15/04/2014 12:51:42 

 

Francisco Xesús Jorquera Caselas na data 15/04/2014 12:51:48 
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Á Mesa do Parlamento 

O Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego (BNG), por iniciativa 

da deputada e viceportavoz Ana Belén Pontón Mondelo, e o do deputado e portavoz 

Francisco Xesús Jorquera Caselas, ao abeiro do disposto no Regulamento da Cámara, 

presenta a seguinte Proposición non de lei para o seu debate en Pleno.  

A xestión do Sr. Juárez Casado á fronte da Delegación do Goberno en Galiza 

destaca polo aumento da represión antidemocrática ao incrementar de xeito abusivo os 

expedientes sancionadores contra persoas que exercen o seu dereito á libre expresión e 

reunión pública. 

A intensidade da crise económica e social, agravada polas políticas impostas 

polos Gobernos centrais e galego, están a provocar o rexeitamento dunha ampla maioría 

social, que fai uso do seu dereito fundamental á libre expresión pública. Fronte a isto, a 

reacción da autoridade gobernativa en Galiza diríxese a tentar amedrentar ás persoas e 

colectivos que se mobilizan ante as crecentes inxustizas e desigualdades, con actuacións 

policiais totalmente desproporcionadas á hora de reprimir aos manifestantes e coa 

notificación de sancións pecuniarias polo simple feito de estar presente en actuacións 

públicas en solidariedade e apoio cos colectivos que máis padecen os efectos directos da 

crise. 

Na Galiza á actuación desmedida das forzas de seguridade contra as protestas 

dos mariñeiros do cerco ou a campaña de multas emprendida contra membros de 

colectivos diversos, como é o caso das plataformas de afectados polas preferentes, de 

Stop Desafiuzamentos, do movemento contra a megaminería ou a plataforma Queremos 

Galego, son un exemplo do que vimos de expor. 
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Só nos anos 2012 e 2013 na Galiza abríronse 110 expedientes por participaren 

en manifestacións, e a contía das sancións impostas elevouse a 28.164 Euros. 

Esta actuación por parte das autoridades gobernativas forma parte dunha 

estratexia para converter os conflitos sociais nunha simples cuestión de orde pública e 

responder co uso da forza a calquera manifestación da conflitividade social suscitada 

pola profunda crise que vivimos co obxecto de amedrentar a estes colectivos. 

 

Por todo iso, o Grupo Parlamentar do BNG formula a seguinte proposición non 

de lei para o seu debate en Pleno: 

“O Parlamento de Galiza acorda, por resolución, expresar a reprobación do 

Delegado do Goberno en Galiza, Sr. Juárez Casado. 

O Parlamento de Galiza insta á Xunta de Galiza a que dea traslado desta 

resolución ao Goberno central.” 

 

Santiago de Compostela, 15 abril de 2014 

 

Asdo.: Ana Belén Pontón Mondelo 

Viceportavoz do G.P. do BNG 

Francisco Xesús Jorquera Caselas  

Portavoz do G.P. do BNG 

 

 

 

Asinado dixitalmente por: 

 

65888



       

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

OFICINA PARLAMENTAR 

Parlamento de Galiza 

Rúa do Hórreo, s/n. Tel. 0034 981 551 545 

Fax. 0034 981 551 420. Fax prensa: 0034 981 551 421 

gp-bng@parlamentodegalicia.es 

15702 Santiago de Compostela 

Galiza 

 

 

 

Ana Belén Pontón Mondelo na data 15/04/2014 12:59:56 

 

Francisco Xesús Jorquera Caselas na data 15/04/2014 13:00:01 
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Á Mesa do Parlamento 

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

das súas deputadas Ana Belén Pontón Mondelo e Tereixa Paz Franco, ao abeiro do 

disposto no Regulamento da Cámara, presenta a seguinte Proposición non de lei para 

o seu debate en Pleno, relativa á adopción de medidas destinadas á normalización da 

lingua galega no ámbito da administración da Xustiza. 

 

A vixente Lei de Normalización Lingüística, establece no seu artigo 7.3 que “a 

Xunta de Galiza promoverá, de acordo cos órganos correspondentes, a progresiva 

normalización do uso do galego na Administración Lingüística”. Porén, tres décadas 

despois da promulgación deste mandato legal, a realidade da xustiza en galega segue  a 

marxinar e discriminar a lingua galega, mesmo se ten producido un retroceso importante 

nos últimos cinco anos. Segundo os datos oficiais, só o 3,5% das sentenzas e 

procedementos xudiciais se redixen en lingua galega. É dicir, que o 96,5% se realizan 

en español, dando conta da discriminación da lingua propia da Galiza.  

O BNG considera que a normalización da lingua galega na xustiza é non só 

tarefa urxente, senón precisa para acadar unha xustiza de calidade e que teña en contan a 

realidade na que se insire. Valoramos e temos moi en consideración ás iniciativas que 

profesionais da xustiza impulsan na defensa do idioma. Ora ben, o proceso de 

normalización non pode sustentarse no voluntarismo e entusiasmo individual, ou de  

colectivos sociais, senón implicar a administración galega e a propia administración de 

xustiza.  

A clave para poder rematar coa exclusión e discriminación da lingua galega é un 

cambio de actitude dos poderes públicos neste ámbito. Precísanse modificacións legais, 
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así como un impulso na dotación de medios, recursos e esforzos destinados a esta tarefa. 

O obxectivo debe ser normalizar a presenza do galego e rematar coas continúas 

discriminacións que sufre o galego na administración de xustiza na Galiza. 

 

Polo dito formulamos a seguinte proposición non de lei para o seu debate en  

Pleno: 

“O Parlamento de Galiza insta a Xunta de Galiza a, en cumprimento da Lei 

3/1983 de normalización lingüística, do Plano Xeral de Normalización da Lingua 

Galega, da Carta Europea das Linguas Rexionais ou Minoritarias e a Declaración 

Universal de Dereitos Lingüísticos, introducir o galego como lingua normal de traballo 

e de uso preferente na Administración de Xustiza na Galiza, a fin de garantir o dereito a 

que toda persoa poida utilizar e ser atendida no idioma galego en calquera trámite ou 

procedemento da Administración de Xustiza, en todos e cada unha das partes dos 

procesos xudiciais, rexistrais e notariais, tanto oralmente como por escrito, adoptando 

con esa finalidade as seguintes medidas: 

1. Impulsar no marco da reforma da Lei Orgánica do Poder Xudicial, que sexa 

considerado como requisito para o exercicio de funcións xurisdicionais na Galiza o 

dominio oral e escrito da lingua galega, así como o coñecemento dos Dereitos Público e 

Civil propios da Galiza. 

2. Adopción de medidas de promoción profesional e prestixio ás funcionarias e 

funcionarios que utilicen o galego, feito que será considerado como mérito e incentivo. 

3. Os programas de formación do funcionariado incorporarán a capacitación 

lingüística en galego, así como a cultura galega e o réxime xurídico das linguas. 
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4. Establecer programas específicos de formación técnica e terminolóxica en 

lingua galega das e dos xestores administrativos, procuradoras/es e avogadas/os. 

5. Impartición regular e sistematizada de cursos de linguaxe xurídica galega- 

básico, medio e superior- para o funcionariado galego ao servizo da Administración de 

Xustiza. 

6. Deseñar e pór en marcha campañas de información sobre os dereitos 

lingüísticos das e dos cidadáns nas súa relacións coa Administración de Xustiza, que 

lembren a legalidade do uso do galego no ámbito xudicial e animen á cidadanía ao seu 

emprego normal. 

7. Garantir que as aplicacións informáticas e todos os formularios de uso no 

ámbito da xustiza. Singularmente garantirase unha aplicación informática de xestión 

procesal para o soporte da información relativa aos procedementos xudiciais en galego e 

con presenza en todos os xulgados galegos. 

8. Levarase adiante unha actuación integral, no prazo dun ano, de galeguización 

da rotulaxe, sinaléctica, documentación, selos... nos que se empregará a forma 

toponímica correcta. 

9. As actuacións xudiciais emprendidas polo Goberno Galego ou as entidades 

instrumentais tramitarase, oralmente e por escrito, en galego. 

10. Elaborar e aprobar unha normativa que garanta, no eido específico das 

notarías, o dereito inalienábel das persoas ao uso da lingua galega en toda actuación, 

ben sexa oral ou documental, sen discriminación en termos de prezo ou demora. Esta 

normativa preverá que se faciliten medios técnicos e terminolóxicos aos seus titulares, 

programas de capacitación lingüística en galego aos seus traballadores e traballadoras, e 

cantas medidas sexan precisas para asegurar o exercicio práctico deste dereito. Ademais 
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establecerase a creación dun premio anual á notaría que máis destaque pola introdución 

do galego no seu traballo profesional.” 

 

Santiago de Compostela, 15 de abril de 2014 

 

Asdo.: Ana Belén Pontón Mondelo 

Portavoz s. do G.P. do BNG 

Tereixa Paz Franco 

Deputada do G.P. do BNG 

 

 

 

Asinado dixitalmente por: 

 

Ana Belén Pontón Mondelo na data 15/04/2014 13:52:07 

 

María Tareixa Paz Franco na data 15/04/2014 13:52:12 
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Á Mesa do Parlamento 

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

súa deputada Montserrat Prado Cores, ao abeiro do disposto no Regulamento da Cámara, 

presenta a seguinte Proposición non de lei para o seu debate en Comisión, relativa á 

reposición do dereito á prestación por desemprego a traballador@s afectados por ERTES. 

 

Diante das alarmantes cifras de persoas desempregadas e da multiplicación de 

ERES, o Goberno español aprobou dentro da Lei 3/2012, de medidas urxentes para a 

reforma do mercado laboral, unha medida destinada a Expedientes de Regulación 

Temporais de Emprego, no senso de que @s traballador@s afectad@s polos mesmos non 

viran diminuída a súa prestación futura se foran despedid@s posteriormente no caso de que 

o ERTE rematara sendo un ERE de extinción. 

Deste xeito o artigo 16 desta lei no seu apartado 1 establece: 

“Cando unha empresa, en virtude do artigo 47do texto refundido da Lei do Estatuto 

dos Traballadores ou dun procedemento concursal, teña suspendido contratos de traballo, 

de forma continuada ou non, ou teña reducido o número de días ou horas de traballo, e 

posteriormente se extingan contratos ao amparo dos artigos 51 ou 52c) do texto refundido 

da Lei do Estatuto dos Traballadores ou o artigo 64 da Lei 22/2003, de 9 de xullo, 

Concursal, os traballadores afectados terán dereito á reposición da duración da prestación 

por desemprego de nivel contributivo polo mesmo número de días que tiveran percibido o 

desemprego total ou parcial en virtude de aquelas suspensións ou reducións cun límite 

máximo de 180 días, sempre que se cumpran as seguintes condicións: 

a) Que as suspensións ou reducións de xornada se teñan producido entre o 1 de 

xaneiro de 2012 e o 31 de decembro de 2012, ambos inclusive. 

65894



       

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

OFICINA PARLAMENTAR 

Parlamento de Galiza 

Rúa do Hórreo, s/n. Tel. 0034 981 551 545 

Fax. 0034 981 551 420. Fax prensa: 0034 981 551 421 

gp-bng@parlamentodegalicia.es 

15702 Santiago de Compostela 

Galiza 

 

 

 

b) Que o despido se produza entre o 12 de febreiro de 2012 e o 31 de decembro de 

2013.” 

O BOE de 26 de xaneiro de 2013 publicaba o Real Decreto-lei 1/2013 de 25 de 

xaneiro, que no seu artigo 3 ampliaba o prazo para a reposición do dereito á prestación por 

desemprego durante un ano máis. 

Esta medida non se ten renovado no actual ano 2014, de xeito que @s 

traballador@s que se vexan afectad@s por un ERTE con posterioridade á prórroga 

establecida veranse prexudicad@s, o que traerá tamén como consecuencia máis 

dificultades nas posíbeis negociacións de ERTES nas empresas. 

 

Por estas razóns o Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego presenta a 

seguinte proposición non de lei para o seu debate en comisión: 

“O Parlamento de Galiza, insta ao Goberno galego a dirixirse ao Goberno do 

Estado demandando a renovación da reposición do dereito á prestación por desemprego 

establecida no apartado 1 do artigo 16 da Lei 3/2012 de 6 de xullo de medidas urxentes 

para a reforma do mercado laboral.” 

 

Santiago de Compostela, 9 de abril de 2014 

 

Asdo.: Montserrat Prado Cores 

Deputada do G.P. do BNG 

Francisco Xesús Jorquera Caselas  

Portavoz do G.P. do BNG 
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Asinado dixitalmente por: 

 

María Montserrat Prado Cores na data 09/04/2014 11:30:07 

 

Francisco Xesús Jorquera Caselas na data 09/04/2014 11:30:13 
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Á Mesa do Parlamento 

 

O Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, por iniciativa do seu 

deputado-portavoz José Luis Méndez Romeu e das súas deputadas e do 

seu deputado, Beatriz Sestayo Doce, Marisol Soneira Tajes e Vicente 

Docasar Docasar,  e ao abeiro do disposto no artigo 160 do Regulamento 

da Cámara, presentan ante esa Mesa a seguinte proposición non de lei para 

o seu debate en Comisión 1.ª, Institucional, de Administración Xeral, 

Xustiza e Interior. 

 

Exposición de motivos 

 

O Goberno vén de anunciar a supresión dos partidos xudiciais existentes en 

Galicia, para concentrar ós xuíces nas capitais provinciais e crear tribunais 

de instancia.  En Galicia esa medida suporá a desaparición de 43 partidos 

xudiciais e unha fonda alteración do funcionamento da xustiza, da 

accesibilidade dos cidadáns e dos custos asociados. 

 

O Goberno popular modificou fondamente esa proposta, paralizando os 

procesos de modernización tecnolóxica, de posta en funcionamento da 

nova oficina xudicial e de creación de prazas. Agora proponse a 

desaparición dos partidos xudiciais e  a concentración da actividade 

xurisdicional nas capitais de provincia. Mesmo cidades como Vigo, 

Santiago ou Ferrol perderían as súas sedes xudiciais. 

 

Así o Goberno Rajoy, co respaldo da Xunta de Galicia, continúa o labor de 

afastamento dos cidadáns da xustiza. Primeiro promulgaron unha nova lei 

de taxas, disuasorias pola súa contía e restritivas para as persoas con menos 

recursos. Agora a supresión de partidos xudiciais incrementará os custos de 

desprazamento. Fica esquecida a defensa dos dereitos dos cidadáns e o 

acceso a unha tutela xudicial efectiva, como garante o artigo 24. 1 da 

Constitución española. 

 

Esta proposta ten un grave impacto sobre a vida cotiá dos cidadáns e das 

cidadás, porque desaparece o Partido Xudicial de Betanzos que engloba 

os concellos de Abegondo, Aranga, Bergondo, Betanzos, Cesuras, Coirós, 
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Curtis, Irixoa, Miño, Monfero, Oza dos Ríos, Paderne, Pontedeume, Sada, 

Sobrado, Vilarmaior e Vilasantar. 

 

 

En consecuencia, o Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia 

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

 

O Parlamento galego insta a Xunta de Galicia a: 

 

1) Trasladar ao Goberno de España o rexeitamento da proposta de 

supresión dos partidos xudiciais de Galicia. 

 

2) Esixir do Goberno de España o mantemento do Partido Xudicial de 

Betanzos, que comprende a Abegondo, Aranga, Bergondo, Betanzos, 

Cesuras, Coirós, Curtis, Irixoa, Miño, Monfero, Oza dos Ríos, Paderne, 

Pontedeume, Sada, Sobrado, Vilarmaior e Vilasantar. 

 

 Pazo do Parlamento, 8 de abril de 2014 

 

 

Asdo.: José Luis Méndez Romeu 

 Deputado-portavoz do G.P. dos Socialistas de Galicia 

 

 

 Asdo.: Beatriz Sestayo Doce 

Marisol Soneira Tajes     

 Vicente Docasar Docasar 

 Deputadas e deputado do G.P. dos Socialistas de Galicia 

 

 

  
 

 

 

Asinado dixitalmente por: 

 
José Luís Méndez Romeu na data 09/04/2014 10:08:43 
 
Beatriz Sestayo Doce na data 09/04/2014 10:09:06 
 

María Soledad Soneira Tajes na data 09/04/2014 10:09:14 
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Á Mesa do Parlamento 

 

O Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, por iniciativa das 

súas deputadas e do seu deputado, Marisol Soneira Tajes, Beatriz 

Sestayo Doce e Vicente Docasar Docasar,  a través do seu portavoz, e ao 

abeiro do disposto no artigo 160 do Regulamento da Cámara, presenta ante 

esa Mesa a seguinte proposición non de lei para o seu debate en Comisión 

1.ª, Institucional, de Administración Xeral, Xustiza e Interior. 

 

Exposición de motivos 

 

O Goberno vén de anunciar a supresión dos partidos xudiciais existentes en 

Galicia, para concentrar ós xuíces nas capitais provinciais e crear tribunais 

de instancia.  En Galicia esa medida suporá a desaparición de 43 partidos 

xudiciais e unha fonda alteración do funcionamento da xustiza, da 

accesibilidade dos cidadáns e dos custos asociados. 

 

O Goberno popular modificou fondamente esa proposta, paralizando os 

procesos de modernización tecnolóxica, de posta en funcionamento da 

nova oficina xudicial e de creación de prazas. Agora proponse a 

desaparición dos partidos xudiciais e  a concentración da actividade 

xurisdicional nas capitais de provincia. Mesmo cidades como Vigo, 

Santiago ou Ferrol perderían as súas sedes xudiciais. 

 

Así o Goberno Rajoy, co respaldo da Xunta de Galicia, continúa o labor de 

afastamento dos cidadáns da xustiza. Primeiro promulgaron unha nova lei 

de taxas, disuasorias pola súa contía e restritivas para as persoas con menos 

recursos. Agora a supresión de partidos xudiciais incrementará os custos de 

desprazamento. Fica esquecida a defensa dos dereitos dos cidadáns e o 

acceso a unha tutela xudicial efectiva, como garante o artigo 24. 1 da 

Constitución española. 

 

Esta proposta ten un grave impacto sobre a vida cotiá dos cidadáns e das 

cidadás, porque desaparece o Partido Xudicial Carballo que engloba aos 

concellos de Cabana de Bergantiños, Carballo, Coristanco, Laracha, Laxe, 

Malpica de Bergantiños e Ponteceso. 
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En consecuencia, o Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia 

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

 

O Parlamento galego insta a Xunta de Galicia a: 

 

1) Trasladar ao Goberno de España o rexeitamento da proposta de 

supresión dos partidos xudiciais de Galicia. 

 

2) Esixir do Goberno de España o mantemento do Partido Xudicial de 

Carballo, que comprende a Cabana de Bergantiños, Carballo, Coristanco, 

Laracha, Laxe, Malpica de Bergantiños e Ponteceso 

 

 Pazo do Parlamento, 8 de abril de 2014 

 

 

 Asdo.: Marisol Soneira Tajes 

   Beatriz Sestayo Doce 

   Vicente Docasar Docasar 

 Deputadas e deputado do G.P. dos Socialistas de Galicia 

 

 

 Asdo.: José Luis Méndez Romeu 

 Portavoz do G.P. dos Socialistas de Galicia 

 

 

 

 
 

 

 

Asinado dixitalmente por: 
 
María Soledad Soneira Tajes na data 09/04/2014 10:11:19 

 
Beatriz Sestayo Doce na data 09/04/2014 10:11:28 
 
Ricardo Vicente Docasar Docasar na data 09/04/2014 10:11:35 
 

José Luís Méndez Romeu na data 09/04/2014 10:11:42 
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Á Mesa do Parlamento 

 

O Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, por iniciativa das 

súas deputadas e do seu deputado, Marisol Soneira Tajes, Beatriz 

Sestayo Doce e Vicente Docasar Docasar,  a través do seu portavoz, e ao 

abeiro do disposto no artigo 160 do Regulamento da Cámara, presenta ante 

esa Mesa a seguinte proposición non de lei para o seu debate en Comisión 

1.ª, Institucional, de Administración Xeral, Xustiza e Interior. 

 

Exposición de motivos 

 

O Goberno vén de anunciar a supresión dos partidos xudiciais existentes en 

Galicia, para concentrar ós xuíces nas capitais provinciais e crear tribunais 

de instancia.  En Galicia esa medida suporá a desaparición de 43 partidos 

xudiciais e unha fonda alteración do funcionamento da xustiza, da 

accesibilidade dos cidadáns e dos custos asociados. 

 

O Goberno popular modificou fondamente esa proposta, paralizando os 

procesos de modernización tecnolóxica, de posta en funcionamento da 

nova oficina xudicial e de creación de prazas. Agora proponse a 

desaparición dos partidos xudiciais e  a concentración da actividade 

xurisdicional nas capitais de provincia. Mesmo cidades como Vigo, 

Santiago ou Ferrol perderían as súas sedes xudiciais. 

 

Así o Goberno Rajoy, co respaldo da Xunta de Galicia, continúa o labor de 

afastamento dos cidadáns da xustiza. Primeiro promulgaron unha nova lei 

de taxas, disuasorias pola súa contía e restritivas para as persoas con menos 

recursos. Agora a supresión de partidos xudiciais incrementará os custos de 

desprazamento. Fica esquecida a defensa dos dereitos dos cidadáns e o 

acceso a unha tutela xudicial efectiva, como garante o artigo 24. 1 da 

Constitución española. 

 

Esta proposta ten un grave impacto sobre a vida cotiá dos cidadáns e das 

cidadás, porque desaparece o Partido Xudicial de Corcubión que engloba 

aos concellos de Camariñas, Cee, Corcubión, Dumbría, Fisterra, Muxía, 

Vimianzo e Zas. 

 

65902



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 

 

En consecuencia, o Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia 

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

 

O Parlamento galego insta a Xunta de Galicia a: 

 

1) Trasladar ao Goberno de España o rexeitamento da proposta de 

supresión dos partidos xudiciais de Galicia. 

 

2) Esixir do Goberno de España o mantemento do Partido Xudicial de 

Corcubión, que comprende a Camariñas, Cee, Corcubión, Dumbría, 

Fisterra, Muxía, Vimianzo e Zas. 

 

 

 Pazo do Parlamento, 8 de abril de 2014 

 

 

 Asdo.: Marisol Soneira Tajes 

   Beatriz Sestayo Doce 

   Vicente Docasar Docasar 

 Deputadas e deputado do G.P. dos Socialistas de Galicia 

 

 

 Asdo.: José Luis Méndez Romeu 

 Portavoz do G.P. dos Socialistas de Galicia 
 

 

 

Asinado dixitalmente por: 
 
María Soledad Soneira Tajes na data 09/04/2014 10:12:21 
 
Beatriz Sestayo Doce na data 09/04/2014 10:12:31 

 
Ricardo Vicente Docasar Docasar na data 09/04/2014 10:12:36 
 
José Luís Méndez Romeu na data 09/04/2014 10:12:44 
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Á Mesa do Parlamento 

 

O Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, por iniciativa das 

súas deputadas e do seu deputado Carmen Gallego Calvar, Beatriz 

Sestayo Doce, Marisol Soneira Tajes e Vicente Docasar Docasar,  a 

través do seu portavoz, e ao abeiro do disposto no artigo 160 do 

Regulamento da Cámara, presenta ante esa Mesa a seguinte proposición 

non de lei para o seu debate en Comisión 1.ª, Institucional, de 

Administración Xeral, Xustiza e Interior. 

 

Exposición de motivos 

 

O Goberno vén de anunciar a supresión dos partidos xudiciais existentes en 

Galicia, para concentrar ós xuíces nas capitais provinciais e crear tribunais 

de instancia.  En Galicia esa medida suporá a desaparición de 43 partidos 

xudiciais e unha fonda alteración do funcionamento da xustiza, da 

accesibilidade dos cidadáns e dos custos asociados. 

 

O Goberno popular modificou fondamente esa proposta, paralizando os 

procesos de modernización tecnolóxica, de posta en funcionamento da 

nova oficina xudicial e de creación de prazas. Agora proponse a 

desaparición dos partidos xudiciais e  a concentración da actividade 

xurisdicional nas capitais de provincia. Mesmo cidades como Vigo, 

Santiago ou Ferrol perderían as súas sedes xudiciais. 

 

Así o Goberno Rajoy, co respaldo da Xunta de Galicia, continúa o labor de 

afastamento dos cidadáns da xustiza. Primeiro promulgaron unha nova lei 

de taxas, disuasorias pola súa contía e restritivas para as persoas con menos 

recursos. Agora a supresión de partidos xudiciais incrementará os custos de 

desprazamento. Fica esquecida a defensa dos dereitos dos cidadáns e o 

acceso a unha tutela xudicial efectiva, como garante o artigo 24. 1 da 

Constitución española. 

 

Esta proposta ten un grave impacto sobre a vida cotiá dos cidadáns e das 

cidadás, porque desaparecen os partidos xudiciais de Tui e de Porriño 

que engloban os concellos de A Guarda, Oia, Mos, Porriño, O Rosal, 

Salceda de Caselas, Tomiño e Tui. 
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En consecuencia, o Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia 

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

 

O Parlamento galego insta a Xunta de Galicia a: 

 

1) Trasladar ao Goberno de España o rexeitamento da proposta de 

supresión dos partidos xudiciais de Galicia. 

 

2) Esixir do Goberno de España o mantemento dos partidos xudiciais de 

Tui e de Porriño, que comprenden a A Guarda, Oia, Mos, Porriño, O 

Rosal, Salceda de Caselas, Tomiño e Tui. 

 

 Pazo do Parlamento, 8 de abril de 2014 

 

 Asdo.: Carmen Gallego Calvar 

   Beatriz Sestayo Doce 

   Marisol Soneira Tajes 

   Vicente Docasar Docasar 

 Deputadas e deputado do G.P. dos Socialistas de Galicia 

 

 Asdo.: José Luis Méndez Romeu 

 Portavoz do G.P. dos Socialistas de Galicia 
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María Soledad Soneira Tajes na data 09/04/2014 09:50:21 
 
Ricardo Vicente Docasar Docasar na data 09/04/2014 09:50:27 

 
José Luís Méndez Romeu na data 09/04/2014 09:50:41 
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Á Mesa do Parlamento 

 

O Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, por iniciativa das 

súas deputadas e dos seus deputados, Concepción Burgo López, Juan 

Carlos González Santín, José Ramón Val Alonso, Carmen Gallego 

Calvar, Pablo García García, Patricia Vilán Lorenzo, Abel Losada 

Alvarez, José Manuel Gallego Lomba, María Quintas Alvarez, 

Carmen Acuña do Campo, Raúl Fernández Fernández, Beatriz 

Sestayo Doce, Marisol Soneira Tajes e Vicente Docasar Docasar, e a 

través do seu portavoz, solicita a esa Mesa se realice a seguinte corrección 

de erros nos seguintes números de rexistro: 

 

 Doc.núm. 21958 

 Doc.núm. 21959 

 Doc.núm.  21962 

 Doc.núm. 21963 

 Doc.núm. 21964 

 Doc.núm. 21965 

 Doc.núm. 21966  

 Doc.núm. 21972 

 Doc.núm. 21973 

 Doc.núm. 21976 

 Doc.núm. 21977 

 Doc.núm. 21978 

 Doc.núm. 21979 

 Doc.núm. 21984 

 Doc.núm. 21985 

 Doc.núm. 21986 

 Doc.núm. 22010 

 

 

Corrección de erros: 

 

No primeiro parágrafo da exposición de motivos, onde di: ”… esa medida 

suporá a desaparición de 43 partidos xudiciais …” debe dicir:  “… esa 

medida suporá a desaparición de 41 partidos xudiciais …”.   
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 Pazo do Parlamento, 9 de abril de 2014      

 

 
Asinado dixitalmente por: 

 
María Concepción Burgo López na data 10/04/2014 10:33:58 
 
Juán Carlos González Santín na data 10/04/2014 10:34:06 

 
José Ramón Val Alonso na data 10/04/2014 10:34:14 
 
María Carmen Gallego Calvar na data 10/04/2014 10:34:20 
 

Pablo García García na data 10/04/2014 10:34:23 
 
Patricia Vilán Lorenzo na data 10/04/2014 10:34:26 
 

Abel Fermín Losada Álvarez na data 10/04/2014 10:34:33 
 
José Manuel Gallego Lomba na data 10/04/2014 10:34:35 
 
María Remedios Quintas Álvarez na data 10/04/2014 10:35:11 

 
María Carmen Acuña do Campo na data 10/04/2014 10:35:16 
 
Raúl Fernández Fernández na data 10/04/2014 10:35:24 

 
Beatriz Sestayo Doce na data 10/04/2014 10:36:11 
 
María Soledad Soneira Tajes na data 10/04/2014 10:36:23 
 

Ricardo Vicente Docasar Docasar na data 10/04/2014 10:36:30 
 
José Luís Méndez Romeu na data 10/04/2014 10:36:37 
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Á Mesa do Parlamento 

 

O Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, por iniciativa das 

súas deputadas e do seu deputado Carmen Gallego Calvar, Beatriz 

Sestayo Doce, Marisol Soneira Tajes e Vicente Docasar Docasar,  a 

través do seu portavoz, e ao abeiro do disposto no artigo 160 do 

Regulamento da Cámara, presenta ante esa Mesa a seguinte proposición 

non de lei para o seu debate en Comisión 1.ª, Institucional, de 

Administración Xeral, Xustiza e Interior. 

 

Exposición de motivos 

 

O Goberno vén de anunciar a supresión dos partidos xudiciais existentes en 

Galicia, para concentrar ós xuíces nas capitais provinciais e crear tribunais 

de instancia.  En Galicia esa medida suporá a desaparición de 43 partidos 

xudiciais e unha fonda alteración do funcionamento da xustiza, da 

accesibilidade dos cidadáns e dos custos asociados. 

 

O Goberno popular modificou fondamente esa proposta, paralizando os 

procesos de modernización tecnolóxica, de posta en funcionamento da 

nova oficina xudicial e de creación de prazas. Agora proponse a 

desaparición dos partidos xudiciais e  a concentración da actividade 

xurisdicional nas capitais de provincia. Mesmo cidades como Vigo, 

Santiago ou Ferrol perderían as súas sedes xudiciais. 

 

Así o Goberno Rajoy, co respaldo da Xunta de Galicia, continúa o labor de 

afastamento dos cidadáns da xustiza. Primeiro promulgaron unha nova lei 

de taxas, disuasorias pola súa contía e restritivas para as persoas con menos 

recursos. Agora a supresión de partidos xudiciais incrementará os custos de 

desprazamento. Fica esquecida a defensa dos dereitos dos cidadáns e o 

acceso a unha tutela xudicial efectiva, como garante o artigo 24. 1 da 

Constitución española. 

 

Esta proposta ten un grave impacto sobre a vida cotiá dos cidadáns e das 

cidadás, porque desaparecen os partidos xudiciais de Cangas e de Marín 

que engloban os concellos de Bueu, Cangas, Marín, Moaña e Vilaboa. 
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En consecuencia, o Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia 

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

 

O Parlamento galego insta a Xunta de Galicia a: 

 

1) Trasladar ao Goberno de España o rexeitamento da proposta de 

supresión dos partidos xudiciais de Galicia. 

 

2) Esixir do Goberno de España o mantemento dos partidos xudiciais de 

Cangas e de Marín, que comprenden a Bueu, Cangas, Marín, Moaña e 

Vilaboa. 

 

 Pazo do Parlamento, 8 de abril de 2014 

 

 Asdo.: Carmen Gallego Calvar 

   Beatriz Sestayo Doce 

   Marisol Soneira Tajes 

   Vicente Docasar Docasar 

 Deputadas e deputado do G.P. dos Socialistas de Galicia 

 

 Asdo.: José Luis Méndez Romeu 

 Portavoz do G.P. dos Socialistas de Galicia 

 

 

 

 

 

 
Asinado dixitalmente por: 

 
María Carmen Gallego Calvar na data 09/04/2014 09:51:44 

 
Beatriz Sestayo Doce na data 09/04/2014 09:51:50 
 
María Soledad Soneira Tajes na data 09/04/2014 09:51:56 

 
Ricardo Vicente Docasar Docasar na data 09/04/2014 09:52:02 
 
José Luís Méndez Romeu na data 09/04/2014 09:52:09 
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Á Mesa do Parlamento 

 

O Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, por iniciativa dos 

seus deputados e das súas deputadas Pablo García García, Beatriz 

Sestayo Doce, Marisol Soneira Tajes e Vicente Docasar Docasar,  a 

través do seu portavoz, e ao abeiro do disposto no artigo 160 do 

Regulamento da Cámara, presenta ante esa Mesa a seguinte proposición 

non de lei para o seu debate en Comisión 1.ª, Institucional, de 

Administración Xeral, Xustiza e Interior. 

 

Exposición de motivos 

 

O Goberno vén de anunciar a supresión dos partidos xudiciais existentes en 

Galicia, para concentrar ós xuíces nas capitais provinciais e crear tribunais 

de instancia.  En Galicia esa medida suporá a desaparición de 43 partidos 

xudiciais e unha fonda alteración do funcionamento da xustiza, da 

accesibilidade dos cidadáns e dos custos asociados. 

 

O Goberno popular modificou fondamente esa proposta, paralizando os 

procesos de modernización tecnolóxica, de posta en funcionamento da 

nova oficina xudicial e de creación de prazas. Agora proponse a 

desaparición dos partidos xudiciais e  a concentración da actividade 

xurisdicional nas capitais de provincia. Mesmo cidades como Vigo, 

Santiago ou Ferrol perderían as súas sedes xudiciais. 

 

Así o Goberno Rajoy, co respaldo da Xunta de Galicia, continúa o labor de 

afastamento dos cidadáns da xustiza. Primeiro promulgaron unha nova lei 

de taxas, disuasorias pola súa contía e restritivas para as persoas con menos 

recursos. Agora a supresión de partidos xudiciais incrementará os custos de 

desprazamento. Fica esquecida a defensa dos dereitos dos cidadáns e o 

acceso a unha tutela xudicial efectiva, como garante o artigo 24. 1 da 

Constitución española. 

 

Esta proposta ten un grave impacto sobre a vida cotiá dos cidadáns e das 

cidadás, porque desaparecen os partidos xudiciais de Caldas de Reis e A 

Estrada que engloban os concellos de Barro, Caldas de Reis, Campo 

Lameiro, Cuntis, Moraña, Pontecesures, Portas, Valga, Cerdedo, A Estrada 

e Forcarei. 
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En consecuencia, o Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia 

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

 

O Parlamento galego insta a Xunta de Galicia a: 

 

1) Trasladar ao Goberno de España o rexeitamento da proposta de 

supresión dos partidos xudiciais de Galicia. 

 

2) Esixir do Goberno de España o mantemento dos partidos xudiciais de 

Caldas de Reis e A Estrada que comprenden a Barro, Caldas de Reis, 

Campo Lameiro, Cuntis, Moraña, Pontecesures, Portas, Valga, Cerdedo, A 

Estrada e Forcarei. 

 

 

 Pazo do Parlamento, 8 de abril de 2014 

 

 Asdo.: Pablo García García 

   Beatriz Sestayo Doce 

   Marisol Soneira Tajes 

   Vicente Docasar Docasar 

 Deputados e deputadas do G.P. dos Socialistas de Galicia 

 

 Asdo.: José Luis Méndez Romeu 

 Portavoz do G.P. dos Socialistas de Galicia 

 

 

 

 

 

 
Asinado dixitalmente por: 
 
Pablo García García na data 09/04/2014 10:17:01 

 
Beatriz Sestayo Doce na data 09/04/2014 10:17:07 
 
María Soledad Soneira Tajes na data 09/04/2014 10:17:12 
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Á Mesa do Parlamento 

 

O Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, por iniciativa dos 

seus deputados e das súas deputadas Pablo García García, Patricia Vilán 

Lorenzo, Beatriz Sestayo Doce, Marisol Soneira Tajes e Vicente 

Docasar Docasar,  a través do seu portavoz, e ao abeiro do disposto no 

artigo 160 do Regulamento da Cámara, presenta ante esa Mesa a seguinte 

proposición non de lei para o seu debate en Comisión 1.ª, Institucional, 

de Administración Xeral, Xustiza e Interior. 

 

Exposición de motivos 

 

O Goberno vén de anunciar a supresión dos partidos xudiciais existentes en 

Galicia, para concentrar ós xuíces nas capitais provinciais e crear tribunais 

de instancia.  En Galicia esa medida suporá a desaparición de 43 partidos 

xudiciais e unha fonda alteración do funcionamento da xustiza, da 

accesibilidade dos cidadáns e dos custos asociados. 

 

O Goberno popular modificou fondamente esa proposta, paralizando os 

procesos de modernización tecnolóxica, de posta en funcionamento da 

nova oficina xudicial e de creación de prazas. Agora proponse a 

desaparición dos partidos xudiciais e  a concentración da actividade 

xurisdicional nas capitais de provincia. Mesmo cidades como Vigo, 

Santiago ou Ferrol perderían as súas sedes xudiciais. 

 

Así o Goberno Rajoy, co respaldo da Xunta de Galicia, continúa o labor de 

afastamento dos cidadáns da xustiza. Primeiro promulgaron unha nova lei 

de taxas, disuasorias pola súa contía e restritivas para as persoas con menos 

recursos. Agora a supresión de partidos xudiciais incrementará os custos de 

desprazamento. Fica esquecida a defensa dos dereitos dos cidadáns e o 

acceso a unha tutela xudicial efectiva, como garante o artigo 24. 1 da 

Constitución española. 

 

Esta proposta ten un grave impacto sobre a vida cotiá dos cidadáns e das 

cidadás, porque desaparece o partido xudicial de Cambados que engloba 

os concellos de Cambados, O Grove, Meaño, Meis, Ribadumia e Sanxenxo. 
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En consecuencia, o Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia 

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

 

O Parlamento galego insta a Xunta de Galicia a: 

 

1) Trasladar ao Goberno de España o rexeitamento da proposta de 

supresión dos partidos xudiciais de Galicia. 

 

2) Esixir do Goberno de España o mantemento do partido xudicial de 

Cambados que comprende a Cambados, O Grove, Meaño, Meis, 

Ribadumia e Sanxenxo. 

 

 

 Pazo do Parlamento, 8 de abril de 2014 

 

 Asdo.: Pablo García García 

   Patricia Vilán Lorenzo 

   Beatriz Sestayo Doce 

   Marisol Soneira Tajes 

   Vicente Docasar Docasar 

 Deputados e deputadas do G.P. dos Socialistas de Galicia 

 

 Asdo.: José Luis Méndez Romeu 

 Portavoz do G.P. dos Socialistas de Galicia 

 

 

 

 

 

 
Asinado dixitalmente por: 

 
Pablo García García na data 09/04/2014 10:20:19 
 
Patricia Vilán Lorenzo na data 09/04/2014 10:20:24 
 

Beatriz Sestayo Doce na data 09/04/2014 10:20:30 
 
María Soledad Soneira Tajes na data 09/04/2014 10:20:37 
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Ricardo Vicente Docasar Docasar na data 09/04/2014 10:20:42 
 
José Luís Méndez Romeu na data 09/04/2014 10:20:48 
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Á Mesa do Parlamento 

 

O Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, por iniciativa dos 

seus deputados e das súas deputadas Pablo García García, Beatriz 

Sestayo Doce, Marisol Soneira Tajes e Vicente Docasar Docasar,  a 

través do seu portavoz, e ao abeiro do disposto no artigo 160 do 

Regulamento da Cámara, presenta ante esa Mesa a seguinte proposición 

non de lei para o seu debate en Comisión 1.ª, Institucional, de 

Administración Xeral, Xustiza e Interior. 

 

Exposición de motivos 

 

O Goberno vén de anunciar a supresión dos partidos xudiciais existentes en 

Galicia, para concentrar ós xuíces nas capitais provinciais e crear tribunais 

de instancia.  En Galicia esa medida suporá a desaparición de 43 partidos 

xudiciais e unha fonda alteración do funcionamento da xustiza, da 

accesibilidade dos cidadáns e dos custos asociados. 

 

O Goberno popular modificou fondamente esa proposta, paralizando os 

procesos de modernización tecnolóxica, de posta en funcionamento da 

nova oficina xudicial e de creación de prazas. Agora proponse a 

desaparición dos partidos xudiciais e  a concentración da actividade 

xurisdicional nas capitais de provincia. Mesmo cidades como Vigo, 

Santiago ou Ferrol perderían as súas sedes xudiciais. 

 

Así o Goberno Rajoy, co respaldo da Xunta de Galicia, continúa o labor de 

afastamento dos cidadáns da xustiza. Primeiro promulgaron unha nova lei 

de taxas, disuasorias pola súa contía e restritivas para as persoas con menos 

recursos. Agora a supresión de partidos xudiciais incrementará os custos de 

desprazamento. Fica esquecida a defensa dos dereitos dos cidadáns e o 

acceso a unha tutela xudicial efectiva, como garante o artigo 24. 1 da 

Constitución española. 

 

Esta proposta ten un grave impacto sobre a vida cotiá dos cidadáns e das 

cidadás, porque desaparece o partido xudicial de Lalín que engloba os 

concellos de Agolada, Dozón, Lalín, Rodeiro, Silleda e Vila de Cruces. 
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En consecuencia, o Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia 

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

 

O Parlamento galego insta a Xunta de Galicia a: 

 

1) Trasladar ao Goberno de España o rexeitamento da proposta de 

supresión dos partidos xudiciais de Galicia. 

 

2) Esixir do Goberno de España o mantemento do partido xudicial de Lalín 

que comprende a Agolada, Dozón, Lalín, Rodeiro, Silleda e Vila de 

Cruces. 

 

 

 Pazo do Parlamento, 8 de abril de 2014 

 

 Asdo.: Pablo García García 

   Beatriz Sestayo Doce 

   Marisol Soneira Tajes 

   Vicente Docasar Docasar 

 Deputados e deputadas do G.P. dos Socialistas de Galicia 

 

 Asdo.: José Luis Méndez Romeu 

 Portavoz do G.P. dos Socialistas de Galicia 

 

 

 

 

 

 
Asinado dixitalmente por: 
 
Pablo García García na data 09/04/2014 10:19:13 
 
Beatriz Sestayo Doce na data 09/04/2014 10:19:20 

 
María Soledad Soneira Tajes na data 09/04/2014 10:19:26 
 
Ricardo Vicente Docasar Docasar na data 09/04/2014 10:19:30 
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Á Mesa do Parlamento 

 

O Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, por iniciativa das 

súas deputadas e do seu deputado Patricia Vilán Lorenzo, Beatriz 

Sestayo Doce, Marisol Soneira Tajes e Vicente Docasar Docasar,  a 

través do seu portavoz, e ao abeiro do disposto no artigo 160 do 

Regulamento da Cámara, presenta ante esa Mesa a seguinte proposición 

non de lei para o seu debate en Comisión 1.ª, Institucional, de 

Administración Xeral, Xustiza e Interior. 

 

Exposición de motivos 

 

O Goberno vén de anunciar a supresión dos partidos xudiciais existentes en 

Galicia, para concentrar ós xuíces nas capitais provinciais e crear tribunais 

de instancia.  En Galicia esa medida suporá a desaparición de 43 partidos 

xudiciais e unha fonda alteración do funcionamento da xustiza, da 

accesibilidade dos cidadáns e dos custos asociados. 

 

O Goberno popular modificou fondamente esa proposta, paralizando os 

procesos de modernización tecnolóxica, de posta en funcionamento da 

nova oficina xudicial e de creación de prazas. Agora proponse a 

desaparición dos partidos xudiciais e  a concentración da actividade 

xurisdicional nas capitais de provincia. Mesmo cidades como Vigo, 

Santiago ou Ferrol perderían as súas sedes xudiciais. 

 

Así o Goberno Rajoy, co respaldo da Xunta de Galicia, continúa o labor de 

afastamento dos cidadáns da xustiza. Primeiro promulgaron unha nova lei 

de taxas, disuasorias pola súa contía e restritivas para as persoas con menos 

recursos. Agora a supresión de partidos xudiciais incrementará os custos de 

desprazamento. Fica esquecida a defensa dos dereitos dos cidadáns e o 

acceso a unha tutela xudicial efectiva, como garante o artigo 24. 1 da 

Constitución española. 

 

Esta proposta ten un grave impacto sobre a vida cotiá dos cidadáns e das 

cidadás, porque desaparece o partido xudicial de Redondela que engloba 

os concellos de Fornelos de Montes, Pazos de Borbén, Redondela e 

Soutomaior. 
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En consecuencia, o Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia 

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

 

O Parlamento galego insta a Xunta de Galicia a: 

 

1) Trasladar ao Goberno de España o rexeitamento da proposta de 

supresión dos partidos xudiciais de Galicia. 

 

2) Esixir do Goberno de España o mantemento do partido xudicial de 

Redondela que comprende a Fornelos de Montes, Pazos de Borbén, 

Redondela e Soutomaior. 

 

 

 Pazo do Parlamento, 8 de abril de 2014 

 

 Asdo.: Patricia Vilán Lorenzo 

   Beatriz Sestayo Doce 

   Marisol Soneira Tajes 

   Vicente Docasar Docasar 

 Deputadas e deputado do G.P. dos Socialistas de Galicia 

 

 Asdo.: José Luis Méndez Romeu 

 Portavoz do G.P. dos Socialistas de Galicia 

 

 

 

 

 

 
Asinado dixitalmente por: 

 
Patricia Vilán Lorenzo na data 09/04/2014 10:21:44 
 
Beatriz Sestayo Doce na data 09/04/2014 10:21:51 
 

María Soledad Soneira Tajes na data 09/04/2014 10:21:56 
 
Ricardo Vicente Docasar Docasar na data 09/04/2014 10:22:02 
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Á Mesa do Parlamento 

 

O Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, por iniciativa dos 

seus deputados e das súas deputadas Pablo García García, Patricia Vilán 

Lorenzo, Beatriz Sestayo Doce, Marisol Soneira Tajes e Vicente 

Docasar Docasar,  a través do seu portavoz, e ao abeiro do disposto no 

artigo 160 do Regulamento da Cámara, presenta ante esa Mesa a seguinte 

proposición non de lei para o seu debate en Comisión 1.ª, Institucional, 

de Administración Xeral, Xustiza e Interior. 

 

Exposición de motivos 

 

O Goberno vén de anunciar a supresión dos partidos xudiciais existentes en 

Galicia, para concentrar ós xuíces nas capitais provinciais e crear tribunais 

de instancia.  En Galicia esa medida suporá a desaparición de 43 partidos 

xudiciais e unha fonda alteración do funcionamento da xustiza, da 

accesibilidade dos cidadáns e dos custos asociados. 

 

O Goberno popular modificou fondamente esa proposta, paralizando os 

procesos de modernización tecnolóxica, de posta en funcionamento da 

nova oficina xudicial e de creación de prazas. Agora proponse a 

desaparición dos partidos xudiciais e  a concentración da actividade 

xurisdicional nas capitais de provincia. Mesmo cidades como Vigo, 

Santiago ou Ferrol perderían as súas sedes xudiciais. 

 

Así o Goberno Rajoy, co respaldo da Xunta de Galicia, continúa o labor de 

afastamento dos cidadáns da xustiza. Primeiro promulgaron unha nova lei 

de taxas, disuasorias pola súa contía e restritivas para as persoas con menos 

recursos. Agora a supresión de partidos xudiciais incrementará os custos de 

desprazamento. Fica esquecida a defensa dos dereitos dos cidadáns e o 

acceso a unha tutela xudicial efectiva, como garante o artigo 24. 1 da 

Constitución española. 

 

Esta proposta ten un grave impacto sobre a vida cotiá dos cidadáns e das 

cidadás, porque desaparece o partido xudicial de Vilagarcía de Arousa 

que engloba os concellos de Catoira, Illa de Arousa, Vilagarcía de Arousa e 

Vilanova de Arousa. 
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En consecuencia, o Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia 

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

 

O Parlamento galego insta a Xunta de Galicia a: 

 

1) Trasladar ao Goberno de España o rexeitamento da proposta de 

supresión dos partidos xudiciais de Galicia. 

 

2) Esixir do Goberno de España o mantemento do partido xudicial de 

Vilagarcía de Arousa que comprende a Catoira, Illa de Arousa, Vilagarcía 

de Arousa e Vilanova de Arousa. 

 

 

 Pazo do Parlamento, 8 de abril de 2014 

 

 Asdo.: Pablo García García 

   Patricia Vilán Lorenzo 

   Beatriz Sestayo Doce 

   Marisol Soneira Tajes 

   Vicente Docasar Docasar 

 Deputados e deputadas do G.P. dos Socialistas de Galicia 

 

 Asdo.: José Luis Méndez Romeu 

 Portavoz do G.P. dos Socialistas de Galicia 

 

 

 

 

 

 
Asinado dixitalmente por: 
 
Pablo García García na data 09/04/2014 10:12:30 
 
Patricia Vilán Lorenzo na data 09/04/2014 10:12:38 

 
Beatriz Sestayo Doce na data 09/04/2014 10:12:45 
 
María Soledad Soneira Tajes na data 09/04/2014 10:12:50 
 

Ricardo Vicente Docasar Docasar na data 09/04/2014 10:12:57 
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Á Mesa do Parlamento 

 

O Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, por iniciativa dos 

seus deputados e das súas deputadas Abel Losada Alvarez, Beatriz 

Sestayo Doce, Marisol Soneira Tajes e Vicente Docasar Docasar,  a 

través do seu portavoz, e ao abeiro do disposto no artigo 160 do 

Regulamento da Cámara, presenta ante esa Mesa a seguinte proposición 

non de lei para o seu debate en Comisión 1.ª, Institucional, de 

Administración Xeral, Xustiza e Interior. 

 

Exposición de motivos 

 

O Goberno vén de anunciar a supresión dos partidos xudiciais existentes en 

Galicia, para concentrar ós xuíces nas capitais provinciais e crear tribunais 

de instancia.  En Galicia esa medida suporá a desaparición de 43 partidos 

xudiciais e unha fonda alteración do funcionamento da xustiza, da 

accesibilidade dos cidadáns e dos custos asociados. 

 

O Goberno popular modificou fondamente esa proposta, paralizando os 

procesos de modernización tecnolóxica, de posta en funcionamento da 

nova oficina xudicial e de creación de prazas. Agora proponse a 

desaparición dos partidos xudiciais e  a concentración da actividade 

xurisdicional nas capitais de provincia. Mesmo cidades como Vigo, 

Santiago ou Ferrol perderían as súas sedes xudiciais. 

 

Así o Goberno Rajoy, co respaldo da Xunta de Galicia, continúa o labor de 

afastamento dos cidadáns da xustiza. Primeiro promulgaron unha nova lei 

de taxas, disuasorias pola súa contía e restritivas para as persoas con menos 

recursos. Agora a supresión de partidos xudiciais incrementará os custos de 

desprazamento. Fica esquecida a defensa dos dereitos dos cidadáns e o 

acceso a unha tutela xudicial efectiva, como garante o artigo 24. 1 da 

Constitución española. 

 

Esta proposta ten un grave impacto sobre a vida cotiá dos cidadáns e das 

cidadás, porque desaparece o partido xudicial de Ponteareas que engloba 

os concellos de Arbo, A Cañiza, Covelo, Crecente, Mondariz, Mondariz – 

Balneario, As Neves, Ponteareas, Salvaterra de Miño. 
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En consecuencia, o Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia 

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

 

O Parlamento galego insta a Xunta de Galicia a: 

 

1) Trasladar ao Goberno de España o rexeitamento da proposta de 

supresión dos partidos xudiciais de Galicia. 

 

2) Esixir do Goberno de España o mantemento do partido xudicial de 

Ponteareas, que comprende a Arbo, A Cañiza, Covelo, Crecente, Mondariz, 

Mondariz – Balneario, As Neves, Ponteareas, Salvaterra de Miño. 

 

 Pazo do Parlamento, 8 de abril de 2014 

 

 Asdo.: Abel Losada Alvarez 

   Beatriz Sestayo Doce 

   Marisol Soneira Tajes 

   Vicente Docasar Docasar 

 Deputados e deputadas do G.P. dos Socialistas de Galicia 

 

 Asdo.: José Luis Méndez Romeu 

 Portavoz do G.P. dos Socialistas de Galicia 

 

 

 

 

 

 
Asinado dixitalmente por: 
 
Abel Fermín Losada Álvarez na data 09/04/2014 10:08:17 
 

Beatriz Sestayo Doce na data 09/04/2014 10:08:33 
 
María Soledad Soneira Tajes na data 09/04/2014 10:08:39 
 
Ricardo Vicente Docasar Docasar na data 09/04/2014 10:08:45 

 
José Luís Méndez Romeu na data 09/04/2014 10:08:50 
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Á Mesa do Parlamento 

 

O Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, por iniciativa dos 

seus deputados e das súas deputadas Abel Losada Alvarez, José Manuel 

Gallego Lomba, Beatriz Sestayo Doce, Marisol Soneira Tajes e Vicente 

Docasar Docasar,  a través do seu portavoz, e ao abeiro do disposto no 

artigo 160 do Regulamento da Cámara, presenta ante esa Mesa a seguinte 

proposición non de lei para o seu debate en Comisión 1.ª, Institucional, 

de Administración Xeral, Xustiza e Interior. 

 

Exposición de motivos 

 

O Goberno vén de anunciar a supresión dos partidos xudiciais existentes en 

Galicia, para concentrar ós xuíces nas capitais provinciais e crear tribunais 

de instancia.  En Galicia esa medida suporá a desaparición de 43 partidos 

xudiciais e unha fonda alteración do funcionamento da xustiza, da 

accesibilidade dos cidadáns e dos custos asociados. 

 

O Goberno popular modificou fondamente esa proposta, paralizando os 

procesos de modernización tecnolóxica, de posta en funcionamento da 

nova oficina xudicial e de creación de prazas. Agora proponse a 

desaparición dos partidos xudiciais e  a concentración da actividade 

xurisdicional nas capitais de provincia. Mesmo cidades como Vigo, 

Santiago ou Ferrol perderían as súas sedes xudiciais. 

 

Así o Goberno Rajoy, co respaldo da Xunta de Galicia, continúa o labor de 

afastamento dos cidadáns da xustiza. Primeiro promulgaron unha nova lei 

de taxas, disuasorias pola súa contía e restritivas para as persoas con menos 

recursos. Agora a supresión de partidos xudiciais incrementará os custos de 

desprazamento. Fica esquecida a defensa dos dereitos dos cidadáns e o 

acceso a unha tutela xudicial efectiva, como garante o artigo 24. 1 da 

Constitución española. 

 

Esta proposta ten un grave impacto sobre a vida cotiá dos cidadáns e das 

cidadás, porque desaparece o partido xudicial de Vigo que engloba os 

concellos de Baiona, Gondomar, Nigrán e Vigo. 
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En consecuencia, o Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia 

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

 

O Parlamento galego insta a Xunta de Galicia a: 

 

1) Trasladar ao Goberno de España o rexeitamento da proposta de 

supresión dos partidos xudiciais de Galicia. 

 

2) Esixir do Goberno de España o mantemento do partido xudicial de Vigo, 

que comprende a Baiona, Gondomar, Nigrán e Vigo. 

 

 Pazo do Parlamento, 8 de abril de 2014 

 

 Asdo.: Abel Losada Alvarez 

   José Manuel Gallego Lomba 

   Beatriz Sestayo Doce 

   Marisol Soneira Tajes 

   Vicente Docasar Docasar 

 Deputados e deputadas do G.P. dos Socialistas de Galicia 

 

 Asdo.: José Luis Méndez Romeu 

 Portavoz do G.P. dos Socialistas de Galicia 

 

 

 

 

 

 
Asinado dixitalmente por: 
 
Abel Fermín Losada Álvarez na data 09/04/2014 10:10:09 

 
José Manuel Gallego Lomba na data 09/04/2014 10:10:15 
 
Beatriz Sestayo Doce na data 09/04/2014 10:10:21 

 
María Soledad Soneira Tajes na data 09/04/2014 10:10:27 
 
Ricardo Vicente Docasar Docasar na data 09/04/2014 10:10:34 
 

José Luís Méndez Romeu na data 09/04/2014 10:10:41 
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Á Mesa do Parlamento 

 

O Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, por iniciativa das 

súas deputadas e dos seus deputados Concepción Burgo López, Juan 

Carlos González Santín, José Ramón Val Alonso, Beatriz Sestayo 

Doce, Marisol Soneira Tajes e Vicente Docasar Docasar,  a través do 

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

Cámara, presenta ante esa Mesa a seguinte proposición non de lei para o 

seu debate en Comisión 1.ª, Institucional, de Administración Xeral, 

Xustiza e Interior. 

 

Exposición de motivos 

 

O Goberno vén de anunciar a supresión dos partidos xudiciais existentes en 

Galicia, para concentrar ós xuíces nas capitais provinciais e crear tribunais 

de instancia.  En Galicia esa medida suporá a desaparición de 43 partidos 

xudiciais e unha fonda alteración do funcionamento da xustiza, da 

accesibilidade dos cidadáns e dos custos asociados. 

 

O Goberno popular modificou fondamente esa proposta, paralizando os 

procesos de modernización tecnolóxica, de posta en funcionamento da 

nova oficina xudicial e de creación de prazas. Agora proponse a 

desaparición dos partidos xudiciais e  a concentración da actividade 

xurisdicional nas capitais de provincia. Mesmo cidades como Vigo, 

Santiago ou Ferrol perderían as súas sedes xudiciais. 

 

Así o Goberno Rajoy, co respaldo da Xunta de Galicia, continúa o labor de 

afastamento dos cidadáns da xustiza. Primeiro promulgaron unha nova lei 

de taxas, disuasorias pola súa contía e restritivas para as persoas con menos 

recursos. Agora a supresión de partidos xudiciais incrementará os custos de 

desprazamento. Fica esquecida a defensa dos dereitos dos cidadáns e o 

acceso a unha tutela xudicial efectiva, como garante o artigo 24. 1 da 

Constitución española. 

 

Esta proposta ten un grave impacto sobre a vida cotiá dos cidadáns e das 

cidadás, porque desaparece o partido xudicial de Sarria que engloba os 

concellos de O Incio, Láncara, Paradela, O Páramo, Samos e Sarria. 
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En consecuencia, o Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia 

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

 

O Parlamento galego insta a Xunta de Galicia a: 

 

1) Trasladar ao Goberno de España o rexeitamento da proposta de 

supresión dos partidos xudiciais de Galicia. 

 

2) Esixir do Goberno de España o mantemento do partido xudicial de 

Sarria, que comprende a O Incio, Láncara, Paradela, O Páramo, Samos e 

Sarria. 

 

 Pazo do Parlamento, 8 de abril de 2014 

 

 Asdo.: Concepción Burgo López 

   Juan Carlos González Santín 

   José Ramón Val Alonso 

   Beatriz Sestayo Doce 

   Marisol Soneira Tajes 

   Vicente Docasar Docasar 

 Deputadas e deputados do G.P. dos Socialistas de Galicia 

 

 Asdo.: José Luis Méndez Romeu 

 Portavoz do G.P. dos Socialistas de Galicia 

 

 

 

 

 

 
Asinado dixitalmente por: 

 
María Concepción Burgo López na data 09/04/2014 14:01:40 
 
Juán Carlos González Santín na data 09/04/2014 14:01:47 
 

José Ramón Val Alonso na data 09/04/2014 14:01:55 
 
Beatriz Sestayo Doce na data 09/04/2014 14:02:02 
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María Soledad Soneira Tajes na data 09/04/2014 14:02:08 
 
Ricardo Vicente Docasar Docasar na data 09/04/2014 14:02:14 

 
José Luís Méndez Romeu na data 09/04/2014 14:02:20 
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Á Mesa do Parlamento 

 

 

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

deputadas e dos seus deputados, Francisco Caamaño Domínguez, Vicente 

Docasar Docasar, Beatriz Sestayo Doce e Marisol Soneira Tajes, 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. 

 

 

O Goberno vén de anunciar a supresión dos partidos xudiciais existentes en 

Galicia, para concentrar aos xuíces nas capitais provinciais e crear tribunais 

de instancia.  En Galicia esa medida suporá a desaparición de 43 partidos 

xudiciais e unha fonda alteración do funcionamento da xustiza, da 

accesibilidade dos cidadáns e dos custos asociados. 

 

 

O Goberno popular modificou fondamente esa proposta, paralizando os 

procesos de modernización tecnolóxica, de posta en funcionamento da 

nova oficina xudicial e de creación de prazas. Agora proponse a 

desaparición dos partidos xudiciais e  a concentración da actividade 

xurisdicional nas capitais de provincia. Mesmo cidades como Vigo, 

Santiago ou Ferrol perderían as súas sedes xudiciais. 

 

 

Así o Goberno Rajoy, co respaldo da Xunta de Galicia, continúa o labor de 

afastamento dos cidadáns da xustiza. Primeiro promulgaron unha nova lei 

de taxas, disuasorias pola súa contía e restritivas para as persoas con menos 

recursos. Agora a supresión de partidos xudiciais incrementará os custos de 

desprazamento. Fica esquecida a defensa dos dereitos dos cidadáns e o 

acceso a unha tutela xudicial efectiva, como garante o artigo 24. 1 da 

Constitución española. 
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Esta proposta ten un grave impacto sobre a vida cotiá dos cidadáns e das 

cidadás, porque desaparece o partido xudicial de Muros, que comprende os 

concellos de Carnota, Mazaricos, Muros e Outes. 

 

En consecuencia, o Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia 

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

 

 

O Parlamento de Galicia insta  o Goberno galego para que: 

 

 

1º) Traslade ao Goberno de España o rexeitamento da proposta de 

supresión dos partidos xudiciais de Galicia. 

 

 

2º)  Esixa do Goberno de España o mantemento do partido xudicial de 

Muros, que comprende os concellos de Carnota, Mazaricos, Muros e Outes. 

 

 

Pazo do Parlamento, 8 de abril de 2014 

 

  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Asinado dixitalmente por: 
 
Francisco Manuel Caamaño Domínguez na data 09/04/2014 13:41:16 
 
Ricardo Vicente Docasar Docasar na data 09/04/2014 13:41:29 

 
Beatriz Sestayo Doce na data 09/04/2014 13:41:41 
 
María Soledad Soneira Tajes na data 09/04/2014 13:41:48 
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Á Mesa do Parlamento 

 

 

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

deputadas e dos seus deputados, Francisco Caamaño Domínguez, Vicente 

Docasar Docasar, Beatriz Sestayo Doce e Marisol Soneira Tajes, 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. 

 

 

O Goberno vén de anunciar a supresión dos partidos xudiciais existentes en 

Galicia, para concentrar aos xuíces nas capitais provinciais e crear tribunais 

de instancia.  En Galicia esa medida suporá a desaparición de 43 partidos 

xudiciais e unha fonda alteración do funcionamento da xustiza, da 

accesibilidade dos cidadáns e dos custos asociados. 

 

 

O Goberno popular modificou fondamente esa proposta, paralizando os 

procesos de modernización tecnolóxica, de posta en funcionamento da 

nova oficina xudicial e de creación de prazas. Agora proponse a 

desaparición dos partidos xudiciais e  a concentración da actividade 

xurisdicional nas capitais de provincia. Mesmo cidades como Vigo, 

Santiago ou Ferrol perderían as súas sedes xudiciais. 

 

 

Así o Goberno Rajoy, co respaldo da Xunta de Galicia, continúa o labor de 

afastamento dos cidadáns da xustiza. Primeiro promulgaron unha nova lei 

de taxas, disuasorias pola súa contía e restritivas para as persoas con menos 

recursos. Agora a supresión de partidos xudiciais incrementará os custos de 

desprazamento. Fica esquecida a defensa dos dereitos dos cidadáns e o 

acceso a unha tutela xudicial efectiva, como garante o artigo 24. 1 da 

Constitución española. 
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Esta proposta ten un grave impacto sobre a vida cotiá dos cidadáns e das 

cidadás, porque desaparece o partido xudicial de Padrón, que comprende os 

concellos de  Dodro, Padrón, Rianxo e Outes. 

 

 

En consecuencia, o Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia 

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

 

 

O Parlamento de Galicia insta  o Goberno galego para que: 

 

 

1º) Traslade ao Goberno de España o rexeitamento da proposta de 

supresión dos partidos xudiciais de Galicia. 

 

 

2º)  Esixa do Goberno de España o mantemento do partido xudicial de 

Padrón, que comprende os concellos de Dodro, Padrón, Rianxo e Outes. 

 

 

Pazo do Parlamento, 8 de abril de 2014 

 

  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Asinado dixitalmente por: 

 
Francisco Manuel Caamaño Domínguez na data 09/04/2014 13:43:26 
 
Ricardo Vicente Docasar Docasar na data 09/04/2014 13:43:35 
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Á Mesa do Parlamento 

 

 

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

deputadas e dos seus deputados, Francisco Caamaño Domínguez, Vicente 

Docasar Docasar, Beatriz Sestayo Doce e Marisol Soneira Tajes, 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. 

 

 

O Goberno vén de anunciar a supresión dos partidos xudiciais existentes en 

Galicia, para concentrar aos xuíces nas capitais provinciais e crear tribunais 

de instancia.  En Galicia esa medida suporá a desaparición de 43 partidos 

xudiciais e unha fonda alteración do funcionamento da xustiza, da 

accesibilidade dos cidadáns e dos custos asociados. 

 

 

O Goberno popular modificou fondamente esa proposta, paralizando os 

procesos de modernización tecnolóxica, de posta en funcionamento da 

nova oficina xudicial e de creación de prazas. Agora proponse a 

desaparición dos partidos xudiciais e  a concentración da actividade 

xurisdicional nas capitais de provincia. Mesmo cidades como Vigo, 

Santiago ou Ferrol perderían as súas sedes xudiciais. 

 

 

Así o Goberno Rajoy, co respaldo da Xunta de Galicia, continúa o labor de 

afastamento dos cidadáns da xustiza. Primeiro promulgaron unha nova lei 

de taxas, disuasorias pola súa contía e restritivas para as persoas con menos 

recursos. Agora a supresión de partidos xudiciais incrementará os custos de 

desprazamento. Fica esquecida a defensa dos dereitos dos cidadáns e o 

acceso a unha tutela xudicial efectiva, como garante o artigo 24. 1 da 

Constitución española. 
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Esta proposta ten un grave impacto sobre a vida cotiá dos cidadáns e das 

cidadás, porque desaparece o partido xudicial de Noia, que comprende os 

concellos de   Lousame, Noia e Porto do Son. 

 

 

En consecuencia, o Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia 

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

 

 

O Parlamento de Galicia insta  o Goberno galego para que: 

 

 

1º) Traslade ao Goberno de España o rexeitamento da proposta de 

supresión dos partidos xudiciais de Galicia. 

 

 

2º)  Esixa do Goberno de España o mantemento do partido xudicial de  

Noia, que comprende os concellos de   Lousame, Noia e Porto do Son. 

 

 

Pazo do Parlamento, 8 de abril de 2014 

 

  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Asinado dixitalmente por: 

 
Francisco Manuel Caamaño Domínguez na data 09/04/2014 13:45:05 
 
Ricardo Vicente Docasar Docasar na data 09/04/2014 13:45:12 
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Á Mesa do Parlamento 

 

 

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

deputadas e dos seus deputados, Francisco Caamaño Domínguez, Vicente 

Docasar Docasar, Beatriz Sestayo Doce e Marisol Soneira Tajes, 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. 

 

 

O Goberno vén de anunciar a supresión dos partidos xudiciais existentes en 

Galicia, para concentrar aos xuíces nas capitais provinciais e crear tribunais 

de instancia.  En Galicia esa medida suporá a desaparición de 43 partidos 

xudiciais e unha fonda alteración do funcionamento da xustiza, da 

accesibilidade dos cidadáns e dos custos asociados. 

 

 

O Goberno popular modificou fondamente esa proposta, paralizando os 

procesos de modernización tecnolóxica, de posta en funcionamento da 

nova oficina xudicial e de creación de prazas. Agora proponse a 

desaparición dos partidos xudiciais e  a concentración da actividade 

xurisdicional nas capitais de provincia. Mesmo cidades como Vigo, 

Santiago ou Ferrol perderían as súas sedes xudiciais. 

 

 

Así o Goberno Rajoy, co respaldo da Xunta de Galicia, continúa o labor de 

afastamento dos cidadáns da xustiza. Primeiro promulgaron unha nova lei 

de taxas, disuasorias pola súa contía e restritivas para as persoas con menos 

recursos. Agora a supresión de partidos xudiciais incrementará os custos de 

desprazamento. Fica esquecida a defensa dos dereitos dos cidadáns e o 

acceso a unha tutela xudicial efectiva, como garante o artigo 24. 1 da 

Constitución española. 

 

 

Esta proposta ten un grave impacto sobre a vida cotiá dos cidadáns e das 

cidadás, porque desaparece o partido xudicial de Ribeira, que comprende 

os concellos de   Boiro, A Pobra do Caramiñal e Ribeira. 
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En consecuencia, o Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia 

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

 

 

O Parlamento de Galicia insta  o Goberno galego para que: 

 

 

1º) Traslade ao Goberno de España o rexeitamento da proposta de 

supresión dos partidos xudiciais de Galicia. 

 

 

2º)  Esixa do Goberno de España o mantemento do partido xudicial de 

Ribeira, que comprende os concellos de   Boiro, A Pobra do Caramiñal e 

Ribeira. 

 

 

Pazo do Parlamento, 8 de abril de 2014 

 

  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Asinado dixitalmente por: 
 
Francisco Manuel Caamaño Domínguez na data 09/04/2014 13:46:42 

 
Ricardo Vicente Docasar Docasar na data 09/04/2014 13:46:49 
 
Beatriz Sestayo Doce na data 09/04/2014 13:47:04 
 

María Soledad Soneira Tajes na data 09/04/2014 13:47:12 
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Á Mesa do Parlamento 

 

 

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

deputadas e dos seus deputados, José Antonio Sánchez Bugallo, Vicente 

Docasar Docasar, Beatriz Sestayo Doce e Marisol Soneira Tajes, 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 na Comisión 1ª. 

 

 

O Goberno vén de anunciar a supresión dos partidos xudiciais existentes en 

Galicia, para concentrar aos xuíces nas capitais provinciais e crear tribunais 

de instancia.  En Galicia esa medida suporá a desaparición de 43 partidos 

xudiciais e unha fonda alteración do funcionamento da xustiza, da 

accesibilidade dos cidadáns e dos custos asociados. 

 

 

O Goberno popular modificou fondamente esa proposta, paralizando os 

procesos de modernización tecnolóxica, de posta en funcionamento da 

nova oficina xudicial e de creación de prazas. Agora proponse a 

desaparición dos partidos xudiciais e  a concentración da actividade 

xurisdicional nas capitais de provincia. Mesmo cidades como Vigo, 

Santiago ou Ferrol perderían as súas sedes xudiciais. 

 

 

Así o Goberno Rajoy, co respaldo da Xunta de Galicia, continúa o labor de 

afastamento dos cidadáns da xustiza. Primeiro promulgaron unha nova lei 

de taxas, disuasorias pola súa contía e restritivas para as persoas con menos 

recursos. Agora a supresión de partidos xudiciais incrementará os custos de 

desprazamento. Fica esquecida a defensa dos dereitos dos cidadáns e o 

acceso a unha tutela xudicial efectiva, como garante o artigo 24. 1 da 

Constitución española. 
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Esta proposta ten un grave impacto sobre a vida cotiá dos cidadáns e das 

cidadás, porque desaparece o partido xudicial de Santiago de Compostela, 

que comprende os concellos de Ames, Boqueixón, Santiago, Teo e Vedra. 

 

En consecuencia, o Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia 

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

 

 

O Parlamento galego insta  o Goberno galego para que: 

 

 

1º) Traslade ao Goberno de España o rexeitamento da proposta de 

supresión dos partidos xudiciais de Galicia. 

 

 

2º)  Esixa do Goberno de España o mantemento do partido xudicial de  

Santiago de Compostela, que comprende os concellos de Ames, 

Boqueixón, Santiago, Teo e Vedra. 

 

 

Pazo do Parlamento, 8 de abril de 2014 

 

  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Asinado dixitalmente por: 

 
José Antonio Sánchez Bugallo na data 09/04/2014 13:33:45 
 
Ricardo Vicente Docasar Docasar na data 09/04/2014 13:34:04 
 

Beatriz Sestayo Doce na data 09/04/2014 13:34:23 
 
María Soledad Soneira Tajes na data 09/04/2014 13:34:36 
 

65945



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 

José Luís Méndez Romeu na data 09/04/2014 13:34:51 
 

65946



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, José Antonio Sánchez Bugallo, Vicente 

Docasar Docasar, Beatriz Sestayo Doce e Marisol Soneira Tajes, 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. 

 

 

O Goberno vén de anunciar a supresión dos partidos xudiciais existentes en 

Galicia, para concentrar aos xuíces nas capitais provinciais e crear tribunais 

de instancia.  En Galicia esa medida suporá a desaparición de 43 partidos 

xudiciais e unha fonda alteración do funcionamento da xustiza, da 

accesibilidade dos cidadáns e dos custos asociados. 

 

 

O Goberno popular modificou fondamente esa proposta, paralizando os 

procesos de modernización tecnolóxica, de posta en funcionamento da 

nova oficina xudicial e de creación de prazas. Agora proponse a 

desaparición dos partidos xudiciais e  a concentración da actividade 

xurisdicional nas capitais de provincia. Mesmo cidades como Vigo, 

Santiago ou Ferrol perderían as súas sedes xudiciais. 

 

 

Así o Goberno Rajoy, co respaldo da Xunta de Galicia, continúa o labor de 

afastamento dos cidadáns da xustiza. Primeiro promulgaron unha nova lei 

de taxas, disuasorias pola súa contía e restritivas para as persoas con menos 

recursos. Agora a supresión de partidos xudiciais incrementará os custos de 

desprazamento. Fica esquecida a defensa dos dereitos dos cidadáns e o 

acceso a unha tutela xudicial efectiva, como garante o artigo 24. 1 da 

Constitución española. 
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Esta proposta ten un grave impacto sobre a vida cotiá dos cidadáns e das 

cidadás, porque desaparece o partido xudicial de Arzúa, que comprende os 

concellos de Arzúa, Boimorto, Melide, O Pino, Santiso, Toques e Touro. 

 

 

En consecuencia, o Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia 

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

 

 

O Parlamento de Galicia insta  o Goberno galego para que: 

 

 

1º) Traslade ao Goberno de España o rexeitamento da proposta de 

supresión dos partidos xudiciais de Galicia. 

 

 

2º)  Esixa do Goberno de España o mantemento do partido xudicial de 

Arzúa, que comprende os concellos de Arzúa, Boimorto, Melide, O Pino, 

Santiso, Toques e Touro. 

 

 

Pazo do Parlamento, 8 de abril de 2014 

 

  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Asinado dixitalmente por: 
 

José Antonio Sánchez Bugallo na data 09/04/2014 13:35:52 
 
Ricardo Vicente Docasar Docasar na data 09/04/2014 13:36:03 
 
Beatriz Sestayo Doce na data 09/04/2014 13:36:17 

 
María Soledad Soneira Tajes na data 09/04/2014 13:36:25 
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Á Mesa do Parlamento 

 

 

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

deputadas e dos seus deputados, José Antonio Sánchez Bugallo, Vicente 

Docasar Docasar, Beatriz Sestayo Doce e Marisol Soneira Tajes, 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. 

 

 

O Goberno vén de anunciar a supresión dos partidos xudiciais existentes en 

Galicia, para concentrar aos xuíces nas capitais provinciais e crear tribunais 

de instancia.  En Galicia esa medida suporá a desaparición de 43 partidos 

xudiciais e unha fonda alteración do funcionamento da xustiza, da 

accesibilidade dos cidadáns e dos custos asociados. 

 

 

O Goberno popular modificou fondamente esa proposta, paralizando os 

procesos de modernización tecnolóxica, de posta en funcionamento da 

nova oficina xudicial e de creación de prazas. Agora proponse a 

desaparición dos partidos xudiciais e  a concentración da actividade 

xurisdicional nas capitais de provincia. Mesmo cidades como Vigo, 

Santiago ou Ferrol perderían as súas sedes xudiciais. 

 

 

Así o Goberno Rajoy, co respaldo da Xunta de Galicia, continúa o labor de 

afastamento dos cidadáns da xustiza. Primeiro promulgaron unha nova lei 

de taxas, disuasorias pola súa contía e restritivas para as persoas con menos 

recursos. Agora a supresión de partidos xudiciais incrementará os custos de 

desprazamento. Fica esquecida a defensa dos dereitos dos cidadáns e o 

acceso a unha tutela xudicial efectiva, como garante o artigo 24. 1 da 

Constitución española. 
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Esta proposta ten un grave impacto sobre a vida cotiá dos cidadáns e das 

cidadás, porque desaparece o partido xudicial de Ordes, que comprende os 

concellos de  Frades, Mesía, Ordes, Oroso, Tordoia, Trazo e Val do Dubra. 

 

En consecuencia, o Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia 

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

 

 

O Parlamento de Galicia insta  o Goberno galego para que: 

 

 

1º) Traslade ao Goberno de España o rexeitamento da proposta de 

supresión dos partidos xudiciais de Galicia. 

 

 

2º)  Esixa do Goberno de España o mantemento do partido xudicial de 

Ordes, que comprende os concellos de  Frades, Mesía, Ordes, Oroso, 

Tordoia, Trazo e Val do Dubra. 

 

 

Pazo do Parlamento, 8 de abril de 2014 

 

  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Asinado dixitalmente por: 

 
José Antonio Sánchez Bugallo na data 09/04/2014 13:38:02 
 
Ricardo Vicente Docasar Docasar na data 09/04/2014 13:38:12 
 

Beatriz Sestayo Doce na data 09/04/2014 13:38:27 
 
María Soledad Soneira Tajes na data 09/04/2014 13:38:34 
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Á Mesa do Parlamento 

 

 

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

deputadas e dos seus deputados, José Antonio Sánchez Bugallo, Vicente 

Docasar Docasar, Beatriz Sestayo Doce e Marisol Soneira Tajes, 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. 

 

 

O Goberno vén de anunciar a supresión dos partidos xudiciais existentes en 

Galicia, para concentrar aos xuíces nas capitais provinciais e crear tribunais 

de instancia.  En Galicia esa medida suporá a desaparición de 43 partidos 

xudiciais e unha fonda alteración do funcionamento da xustiza, da 

accesibilidade dos cidadáns e dos custos asociados. 

 

 

O Goberno popular modificou fondamente esa proposta, paralizando os 

procesos de modernización tecnolóxica, de posta en funcionamento da 

nova oficina xudicial e de creación de prazas. Agora proponse a 

desaparición dos partidos xudiciais e  a concentración da actividade 

xurisdicional nas capitais de provincia. Mesmo cidades como Vigo, 

Santiago ou Ferrol perderían as súas sedes xudiciais. 

 

 

Así o Goberno Rajoy, co respaldo da Xunta de Galicia, continúa o labor de 

afastamento dos cidadáns da xustiza. Primeiro promulgaron unha nova lei 

de taxas, disuasorias pola súa contía e restritivas para as persoas con menos 

recursos. Agora a supresión de partidos xudiciais incrementará os custos de 

desprazamento. Fica esquecida a defensa dos dereitos dos cidadáns e o 

acceso a unha tutela xudicial efectiva, como garante o artigo 24. 1 da 

Constitución española. 
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Esta proposta ten un grave impacto sobre a vida cotiá dos cidadáns e das 

cidadás, porque desaparece o partido xudicial de Negreira, que comprende 

os concellos da Baña, Brión, Negreira e Santa Comba. 

 

 

En consecuencia, o Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia 

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

 

 

O Parlamento de Galicia insta  o Goberno galego para que: 

 

 

1º) Traslade ao Goberno de España o rexeitamento da proposta de 

supresión dos partidos xudiciais de Galicia. 

 

 

2º)  Esixa do Goberno de España o mantemento do partido xudicial de 

Negreira, que comprende os concellos da Baña, Brión, Negreira e Santa 

Comba. 

 

 

Pazo do Parlamento, 8 de abril de 2014 

 

  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Asinado dixitalmente por: 
 

José Antonio Sánchez Bugallo na data 09/04/2014 13:39:33 
 
Ricardo Vicente Docasar Docasar na data 09/04/2014 13:39:44 
 
Beatriz Sestayo Doce na data 09/04/2014 13:39:59 
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Á Mesa do Parlamento 

 

 

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

deputadas e do seu deputado, Beatriz Sestayo Doce, Marisol Soneira Tajes 

e Vicente Docasar Docasar,  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. 

 

 

O Goberno vén de anunciar a supresión dos partidos xudiciais existentes en 

Galicia, para concentrar aos xuíces nas capitais provinciais e crear tribunais 

de instancia.  En Galicia esa medida suporá a desaparición de 43 partidos 

xudiciais e unha fonda alteración do funcionamento da xustiza, da 

accesibilidade dos cidadáns e dos custos asociados. 

 

 

O Goberno popular modificou fondamente esa proposta, paralizando os 

procesos de modernización tecnolóxica, de posta en funcionamento da 

nova oficina xudicial e de creación de prazas. Agora proponse a 

desaparición dos partidos xudiciais e  a concentración da actividade 

xurisdicional nas capitais de provincia. Mesmo cidades como Vigo, 

Santiago ou Ferrol perderían as súas sedes xudiciais. 

 

 

Así o Goberno Rajoy, co respaldo da Xunta de Galicia, continúa o labor de 

afastamento dos cidadáns da xustiza. Primeiro promulgaron unha nova lei 

de taxas, disuasorias pola súa contía e restritivas para as persoas con menos 

recursos. Agora a supresión de partidos xudiciais incrementará os custos de 

desprazamento. Fica esquecida a defensa dos dereitos dos cidadáns e o 

acceso a unha tutela xudicial efectiva, como garante o artigo 24. 1 da 

Constitución española. 

 

 

Esta proposta ten un grave impacto sobre a vida cotiá dos cidadáns e das 

cidadás, porque desaparece o partido xudicial de Ferrol que comprende os 

concellos de Ares, Cabañas,  A Capela, Fene, Ferrol, Mugardos, Narón, 

Neda, As Pontes de García Rodríguez, San Saturniño, Somozas e 

Valdoviño. 
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En consecuencia, o Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia 

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

 

 

O Parlamento  de Galicia insta o Goberno galego para que: 

 

 

1º) Traslade ao Goberno de España o rexeitamento da proposta de 

supresión dos partidos xudiciais de Galicia. 

 

 

2º)  Esixa do Goberno de España o mantemento do partido xudicial de 

Ferrol, que comprende os concellos de Ares, Cabañas, A Capela, Fene, 

Ferrol, Mugardos, Narón, Neda, As Pontes de García Rodríguez, San 

Saturniño, Somozas e Valdoviño. 

 

 

Pazo do Parlamento, 8 de abril de 2014 
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Á Mesa do Parlamento 

 

 

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

deputadas e do seu deputado, Beatriz Sestayo Doce, Marisol Soneira Tajes 

e Vicente Docasar Docasar,  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. 

 

 

O Goberno vén de anunciar a supresión dos partidos xudiciais existentes en 

Galicia, para concentrar aos xuíces nas capitais provinciais e crear tribunais 

de instancia.  En Galicia esa medida suporá a desaparición de 43 partidos 

xudiciais e unha fonda alteración do funcionamento da xustiza, da 

accesibilidade dos cidadáns e dos custos asociados. 

 

 

O Goberno popular modificou fondamente esa proposta, paralizando os 

procesos de modernización tecnolóxica, de posta en funcionamento da 

nova oficina xudicial e de creación de prazas. Agora proponse a 

desaparición dos partidos xudiciais e  a concentración da actividade 

xurisdicional nas capitais de provincia. Mesmo cidades como Vigo, 

Santiago ou Ferrol perderían as súas sedes xudiciais. 

 

 

Así o Goberno Rajoy, co respaldo da Xunta de Galicia, continúa o labor de 

afastamento dos cidadáns da xustiza. Primeiro promulgaron unha nova lei 

de taxas, disuasorias pola súa contía e restritivas para as persoas con menos 

recursos. Agora a supresión de partidos xudiciais incrementará os custos de 

desprazamento. Fica esquecida a defensa dos dereitos dos cidadáns e o 

acceso a unha tutela xudicial efectiva, como garante o artigo 24. 1 da 

Constitución española. 
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Esta proposta ten un grave impacto sobre a vida cotiá dos cidadáns e das 

cidadás, porque desaparece o partido xudicial de  Ortigueira que 

comprende os concellos de Cariño, Cedeira, Cerdido, Mañón, Moeche e 

Ortigueira. 

 

 

En consecuencia, o Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia 

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

 

 

O Parlamento  de Galicia insta a Xunta de Galicia para que: 

 

 

1º) Traslade ao Goberno de España o rexeitamento da proposta de 

supresión dos partidos xudiciais de Galicia. 

 

 

2º)  Esixa do Goberno de España o mantemento do partido xudicial de 

Ortigueira que comprende os concellos de Cariño, Cedeira, Cerdido, 

Mañón, Moeche e Ortigueira. 

 

 

Pazo do Parlamento, 8 de abril de 2014 
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Á Mesa do Parlamento 

 

 

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

deputadas e dos seus deputados,  José Ramón Val Alonso,  Juan Carlos 

González Santín, María Concepción Burgo López, Vicente Docasar 

Docasar, Beatriz Sestayo Doce e Marisol Soneira Tajes, 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. 

 

 

O Goberno vén de anunciar a supresión dos partidos xudiciais existentes en 

Galicia, para concentrar aos xuíces nas capitais provinciais e crear tribunais 

de instancia.  En Galicia esa medida suporá a desaparición de 43 partidos 

xudiciais e unha fonda alteración do funcionamento da xustiza, da 

accesibilidade dos cidadáns e dos custos asociados. 

 

 

O Goberno popular modificou fondamente esa proposta, paralizando os 

procesos de modernización tecnolóxica, de posta en funcionamento da 

nova oficina xudicial e de creación de prazas. Agora proponse a 

desaparición dos partidos xudiciais e  a concentración da actividade 

xurisdicional nas capitais de provincia. Mesmo cidades como Vigo, 

Santiago ou Ferrol perderían as súas sedes xudiciais. 

 

 

Así o Goberno Rajoy, co respaldo da Xunta de Galicia, continúa o labor de 

afastamento dos cidadáns da xustiza. Primeiro promulgaron unha nova lei 

de taxas, disuasorias pola súa contía e restritivas para as persoas con menos 

recursos. Agora a supresión de partidos xudiciais incrementará os custos de 

desprazamento. Fica esquecida a defensa dos dereitos dos cidadáns e o 

acceso a unha tutela xudicial efectiva, como garante o artigo 24. 1 da 

Constitución española. 
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Esta proposta ten un grave impacto sobre a vida cotiá dos cidadáns e das 

cidadás, porque desaparece o partido xudicial de  Viveiro que comprende 

os concellos de   Burela, Cervo, Foz, Ourol, Vicedo, Viveiro e Xove. 

 

 

En consecuencia, o Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia 

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

 

 

O Parlamento de Galicia insta  o Goberno galego para que: 

 

 

1º) Traslade ao Goberno de España o rexeitamento da proposta de 

supresión dos partidos xudiciais de Galicia. 

 

 

2º)  Esixa do Goberno de España o mantemento do partido xudicial de. 

Viveiro que comprende os concellos de   Burela, Cervo, Foz, Ourol, 

Vicedo, Viveiro e Xove. 

 

 

Pazo do Parlamento, 8 de abril de 2014 
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Á Mesa do Parlamento 

 

 

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

deputadas e dos seus deputados,  José Ramón Val Alonso, Juan Carlos 

González Santín, María Concepción Burgo López,  Vicente Docasar 

Docasar, Beatriz Sestayo Doce e Marisol Soneira Tajes, 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. 

 

 

O Goberno vén de anunciar a supresión dos partidos xudiciais existentes en 

Galicia, para concentrar aos xuíces nas capitais provinciais e crear tribunais 

de instancia.  En Galicia esa medida suporá a desaparición de 43 partidos 

xudiciais e unha fonda alteración do funcionamento da xustiza, da 

accesibilidade dos cidadáns e dos custos asociados. 

 

 

O Goberno popular modificou fondamente esa proposta, paralizando os 

procesos de modernización tecnolóxica, de posta en funcionamento da 

nova oficina xudicial e de creación de prazas. Agora proponse a 

desaparición dos partidos xudiciais e  a concentración da actividade 

xurisdicional nas capitais de provincia. Mesmo cidades como Vigo, 

Santiago ou Ferrol perderían as súas sedes xudiciais. 

 

 

Así o Goberno Rajoy, co respaldo da Xunta de Galicia, continúa o labor de 

afastamento dos cidadáns da xustiza. Primeiro promulgaron unha nova lei 

de taxas, disuasorias pola súa contía e restritivas para as persoas con menos 

recursos. Agora a supresión de partidos xudiciais incrementará os custos de 

desprazamento. Fica esquecida a defensa dos dereitos dos cidadáns e o 

acceso a unha tutela xudicial efectiva, como garante o artigo 24. 1 da 

Constitución española. 
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Esta proposta ten un grave impacto sobre a vida cotiá dos cidadáns e das 

cidadás, porque desaparece o partido xudicial de  Mondoñedo que 

comprende os concellos de   Abadín, Alfoz, Barreiros, Lourenzá, 

Mondoñedo, A Pastoriza, A Pontenova, Ribadeo, Riotorto, Trabada e 

Valadouro. 

 

 

En consecuencia, o Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia 

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

 

 

O Parlamento de Galicia insta  o Goberno galego para que: 

 

 

1º) Traslade ao Goberno de España o rexeitamento da proposta de 

supresión dos partidos xudiciais de Galicia. 

 

 

2º)  Esixa do Goberno de España o mantemento do partido xudicial de 

Mondoñedo que comprende os concellos de   Abadín, Alfoz, Barreiros, 

Lourenzá, Mondoñedo, A Pastoriza, A Pontenova, Ribadeo, Riotorto, 

Trabada e Valadouro. 

 

 

Pazo do Parlamento, 8 de abril de 2014 
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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 Carlos González Santín, Vicente 

Docasar Docasar, María Concepción Burgo López, Beatriz Sestayo Doce e 

Marisol Soneira Tajes, 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. 

 

 

O Goberno vén de anunciar a supresión dos partidos xudiciais existentes en 

Galicia, para concentrar aos xuíces nas capitais provinciais e crear tribunais 

de instancia.  En Galicia esa medida suporá a desaparición de 43 partidos 

xudiciais e unha fonda alteración do funcionamento da xustiza, da 

accesibilidade dos cidadáns e dos custos asociados. 

 

 

O Goberno popular modificou fondamente esa proposta, paralizando os 

procesos de modernización tecnolóxica, de posta en funcionamento da 

nova oficina xudicial e de creación de prazas. Agora proponse a 

desaparición dos partidos xudiciais e  a concentración da actividade 

xurisdicional nas capitais de provincia. Mesmo cidades como Vigo, 

Santiago ou Ferrol perderían as súas sedes xudiciais. 

 

 

Así o Goberno Rajoy, co respaldo da Xunta de Galicia, continúa o labor de 

afastamento dos cidadáns da xustiza. Primeiro promulgaron unha nova lei 

de taxas, disuasorias pola súa contía e restritivas para as persoas con menos 

recursos. Agora a supresión de partidos xudiciais incrementará os custos de 

desprazamento. Fica esquecida a defensa dos dereitos dos cidadáns e o 

acceso a unha tutela xudicial efectiva, como garante o artigo 24. 1 da 

Constitución española. 
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Esta proposta ten un grave impacto sobre a vida cotiá dos cidadáns e das 

cidadás, porque desaparece o partido xudicial de  Vilalba que comprende 

os concellos de   Begonte, Cospeito, Guitiriz, Muras, Vilalba e Xermade. 

 

 

En consecuencia, o Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia 

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

 

 

O Parlamento de Galicia insta  o Goberno galego para que: 

 

 

1º) Traslade ao Goberno de España o rexeitamento da proposta de 

supresión dos partidos xudiciais de Galicia. 

 

 

2º)  Esixa do Goberno de España o mantemento do partido xudicial de 

Vilalba que comprende os concellos de   Begonte, Cospeito, Guitiriz, 

Muras, Vilalba e Xermade. 

 

 

Pazo do Parlamento, 8 de abril de 2014 
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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 Carlos González Santín, María 

Concepción Burgo López,  Vicente Docasar Docasar, José Ramón Val 

Alonso,  Beatriz Sestayo Doce e Marisol Soneira Tajes, 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. 

 

 

O Goberno vén de anunciar a supresión dos partidos xudiciais existentes en 

Galicia, para concentrar aos xuíces nas capitais provinciais e crear tribunais 

de instancia.  En Galicia esa medida suporá a desaparición de 43 partidos 

xudiciais e unha fonda alteración do funcionamento da xustiza, da 

accesibilidade dos cidadáns e dos custos asociados. 

 

 

O Goberno popular modificou fondamente esa proposta, paralizando os 

procesos de modernización tecnolóxica, de posta en funcionamento da 

nova oficina xudicial e de creación de prazas. Agora proponse a 

desaparición dos partidos xudiciais e  a concentración da actividade 

xurisdicional nas capitais de provincia. Mesmo cidades como Vigo, 

Santiago ou Ferrol perderían as súas sedes xudiciais. 

 

 

Así o Goberno Rajoy, co respaldo da Xunta de Galicia, continúa o labor de 

afastamento dos cidadáns da xustiza. Primeiro promulgaron unha nova lei 

de taxas, disuasorias pola súa contía e restritivas para as persoas con menos 

recursos. Agora a supresión de partidos xudiciais incrementará os custos de 

desprazamento. Fica esquecida a defensa dos dereitos dos cidadáns e o 

acceso a unha tutela xudicial efectiva, como garante o artigo 24. 1 da 

Constitución española. 
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Esta proposta ten un grave impacto sobre a vida cotiá dos cidadáns e das 

cidadás, porque desaparece o partido xudicial da Fonsagrada que 

comprende os concellos de   Baleira, A Fonsagrada, Navia de Suarna, 

Negueira de Muñiz e Ribeira de Piquín. 

 

 

En consecuencia, o Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia 

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

 

 

O Parlamento de Galicia insta  o Goberno galego para que: 

 

 

1º) Traslade ao Goberno de España o rexeitamento da proposta de 

supresión dos partidos xudiciais de Galicia. 

 

 

2º)  Esixa do Goberno de España o mantemento do partido xudicial da 

Fonsagrada que comprende os concellos de   Baleira, A Fonsagrada, Navia 

de Suarna, Negueira de Muñiz e Ribeira de Piquín. 

 

 

Pazo do Parlamento, 8 de abril de 2014 
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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 Carlos González Santín, María 

Concepción Burgo López,  Vicente Docasar Docasar, José Ramón Val 

Alonso,  Beatriz Sestayo Doce e Marisol Soneira Tajes, 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. 

 

 

O Goberno vén de anunciar a supresión dos partidos xudiciais existentes en 

Galicia, para concentrar aos xuíces nas capitais provinciais e crear tribunais 

de instancia.  En Galicia esa medida suporá a desaparición de 43 partidos 

xudiciais e unha fonda alteración do funcionamento da xustiza, da 

accesibilidade dos cidadáns e dos custos asociados. 

 

 

O Goberno popular modificou fondamente esa proposta, paralizando os 

procesos de modernización tecnolóxica, de posta en funcionamento da 

nova oficina xudicial e de creación de prazas. Agora proponse a 

desaparición dos partidos xudiciais e  a concentración da actividade 

xurisdicional nas capitais de provincia. Mesmo cidades como Vigo, 

Santiago ou Ferrol perderían as súas sedes xudiciais. 

 

 

Así o Goberno Rajoy, co respaldo da Xunta de Galicia, continúa o labor de 

afastamento dos cidadáns da xustiza. Primeiro promulgaron unha nova lei 

de taxas, disuasorias pola súa contía e restritivas para as persoas con menos 

recursos. Agora a supresión de partidos xudiciais incrementará os custos de 

desprazamento. Fica esquecida a defensa dos dereitos dos cidadáns e o 

acceso a unha tutela xudicial efectiva, como garante o artigo 24. 1 da 

Constitución española. 
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Esta proposta ten un grave impacto sobre a vida cotiá dos cidadáns e das 

cidadás, porque desaparece o partido xudicial de Becerreá que comprende 

os concellos das Nogais, Baralla, Becerreá, Cervantes, Pedrafita do 

Cebreiro e Triacastela. 

 

 

En consecuencia, o Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia 

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

 

 

O Parlamento de Galicia insta  o Goberno galego para que: 

 

 

1º) Traslade ao Goberno de España o rexeitamento da proposta de 

supresión dos partidos xudiciais de Galicia. 

 

 

2º)  Esixa do Goberno de España o mantemento do partido xudicial de 

Becerreá que comprende os concellos das Nogais, Baralla, Becerreá, 

Cervantes, Pedrafita do Cebreiro e Triacastela. 

 

 

Pazo do Parlamento, 8 de abril de 2014 

 

  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

65974



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: 
 
Juán Carlos González Santín na data 09/04/2014 14:06:44 

 
María Concepción Burgo López na data 09/04/2014 14:06:55 
 
Ricardo Vicente Docasar Docasar na data 09/04/2014 14:07:08 
 

José Ramón Val Alonso na data 09/04/2014 14:07:19 

 
Beatriz Sestayo Doce na data 09/04/2014 14:07:28 
 
María Soledad Soneira Tajes na data 09/04/2014 14:07:34 

 
José Luís Méndez Romeu na data 09/04/2014 14:07:42 
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Á Mesa do Parlamento 

 

 

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

deputadas e do seu deputado, Vicente Docasar Docasar, Juan Carlos 

González Santín, María Concepción Burgo López,  Beatriz Sestayo Doce e 

Marisol Soneira Tajes, 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. 

 

 

O Goberno vén de anunciar a supresión dos partidos xudiciais existentes en 

Galicia, para concentrar aos xuíces nas capitais provinciais e crear tribunais 

de instancia.  En Galicia esa medida suporá a desaparición de 43 partidos 

xudiciais e unha fonda alteración do funcionamento da xustiza, da 

accesibilidade dos cidadáns e dos custos asociados. 

 

 

O Goberno popular modificou fondamente esa proposta, paralizando os 

procesos de modernización tecnolóxica, de posta en funcionamento da 

nova oficina xudicial e de creación de prazas. Agora proponse a 

desaparición dos partidos xudiciais e  a concentración da actividade 

xurisdicional nas capitais de provincia. Mesmo cidades como Vigo, 

Santiago ou Ferrol perderían as súas sedes xudiciais. 

 

 

Así o Goberno Rajoy, co respaldo da Xunta de Galicia, continúa o labor de 

afastamento dos cidadáns da xustiza. Primeiro promulgaron unha nova lei 

de taxas, disuasorias pola súa contía e restritivas para as persoas con menos 

recursos. Agora a supresión de partidos xudiciais incrementará os custos de 

desprazamento. Fica esquecida a defensa dos dereitos dos cidadáns e o 

acceso a unha tutela xudicial efectiva, como garante o artigo 24. 1 da 

Constitución española. 
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Esta proposta ten un grave impacto sobre a vida cotiá dos cidadáns e das 

cidadás, porque desaparece o partido xudicial de Monforte de Lemos que 

comprende os concellos de Bóveda, Folgoso do Caurel, Monforte, Pantón, 

Pobra de Brollón, Quiroga, Ribas do Sil, O Saviñao e Sober. 

 

En consecuencia, o Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia 

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

 

 

O Parlamento de Galicia insta  o Goberno galego para que: 

 

 

1º) Traslade ao Goberno de España o rexeitamento da proposta de 

supresión dos partidos xudiciais de Galicia. 

 

 

2º)  Esixa do Goberno de España o mantemento do partido xudicial de 

Monforte de Lemos que comprende os concellos de Bóveda, Folgoso do 

Caurel, Monforte, Pantón, Pobra de Brollón, Quiroga, Ribas do Sil, O 

Saviñao e Sober. 

 

 

Pazo do Parlamento, 8 de abril de 2014 

 

  

 

 

 
 

 

 

 

Asinado dixitalmente por: 
 
Ricardo Vicente Docasar Docasar na data 09/04/2014 13:49:13 
 

Juán Carlos González Santín na data 09/04/2014 13:49:52 
 
María Concepción Burgo López na data 09/04/2014 13:50:06 
 
Beatriz Sestayo Doce na data 09/04/2014 13:50:28 
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José Ramón Val Alonso na data 09/04/2014 13:50:46 
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José Luís Méndez Romeu na data 09/04/2014 13:51:08 
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Á Mesa do Parlamento 

 

 

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

deputadas e do seu deputado, Vicente Docasar Docasar, Juan Carlos 

González Santín, María Concepción Burgo López, José Ramón Val 

Alonso, Beatriz Sestayo Doce e Marisol Soneira Tajes, 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. 

 

 

O Goberno vén de anunciar a supresión dos partidos xudiciais existentes en 

Galicia, para concentrar aos xuíces nas capitais provinciais e crear tribunais 

de instancia.  En Galicia esa medida suporá a desaparición de 43 partidos 

xudiciais e unha fonda alteración do funcionamento da xustiza, da 

accesibilidade dos cidadáns e dos custos asociados. 

 

 

O Goberno popular modificou fondamente esa proposta, paralizando os 

procesos de modernización tecnolóxica, de posta en funcionamento da 

nova oficina xudicial e de creación de prazas. Agora proponse a 

desaparición dos partidos xudiciais e  a concentración da actividade 

xurisdicional nas capitais de provincia. Mesmo cidades como Vigo, 

Santiago ou Ferrol perderían as súas sedes xudiciais. 

 

 

Así o Goberno Rajoy, co respaldo da Xunta de Galicia, continúa o labor de 

afastamento dos cidadáns da xustiza. Primeiro promulgaron unha nova lei 

de taxas, disuasorias pola súa contía e restritivas para as persoas con menos 

recursos. Agora a supresión de partidos xudiciais incrementará os custos de 

desprazamento. Fica esquecida a defensa dos dereitos dos cidadáns e o 

acceso a unha tutela xudicial efectiva, como garante o artigo 24. 1 da 

Constitución española. 
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Esta proposta ten un grave impacto sobre a vida cotiá dos cidadáns e das 

cidadás, porque desaparece o partido xudicial de Chantada, que comprende 

os concellos de Antas de Ulla, Carballedo, Chantada, Monterroso, Palas de 

Rei, Portomarín e Taboada. 

 

En consecuencia, o Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia 

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

 

 

O Parlamento de Galicia insta  o Goberno galego para que: 

 

 

1º) Traslade ao Goberno de España o rexeitamento da proposta de 

supresión dos partidos xudiciais de Galicia. 

 

 

2º)  Esixa do Goberno de España o mantemento do partido xudicial de  

Chantada, que comprende os concellos de Antas de Ulla, Carballedo, 

Chantada, Monterroso, Palas de Rei, Portomarín e Taboada. 

 

 

Pazo do Parlamento, 8 de abril de 2014 

 

  

 

 

 
 

 

 

 

 

Asinado dixitalmente por: 
 
Ricardo Vicente Docasar Docasar na data 09/04/2014 13:52:45 

 
Juán Carlos González Santín na data 09/04/2014 13:52:58 
 
María Concepción Burgo López na data 09/04/2014 13:53:09 
 

José Ramón Val Alonso na data 09/04/2014 13:53:21 
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Á MESA DO PARLAMENTO GALEGO 

O Grupo Parlamentar da Alternativa Galega da Esquerda, ao través de a Yolanda Díaz 

Pérez, ao abeiro do recollido no artigo 160 do Regulamento da Cámara, presenta a 

seguinte Proposición non de lei para o seu debate na comisión primeira, relativa a 

concesión provisional das axudas da RISGA e das AES cando sexa a propia 

administración a que demore a resolución das mesmas. 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:  

 

As consecuencias sociais da crise si as detecta o Valedor do Pobo,  o cal no seu informe 

aprecia ese significativo aumento das queixas por problemas económicos derivados do 

paro, a perda de poder adquisitivo e o deterioro das condicións de vida. Familias e 

menores son golpeadas ao punto de chegar a perder, entre a indeferenza cómplice do 

goberno galego, a súa vivenda.  

No informe do Valedor do Pobo do ano 2013 confírmase, entre outras,  un incremento 

no número das solicitudes de axudas sociais derivadas do panorama crítico enunciado 

no anterior parágrafo. As rendas de integración social e as axudas de emerxencia social 

son máis demandadas que nunca (segundo os dados facilitados pola mesma Xunta de 

Galicia),  á vez que crece o número de queixas  relativas a súa concesión, ben por seren 

denegadas pola administración ben polos retrasos no seu procedemento de concesión. 

Circunstancia esta última que atenta á propia natureza destas axudas, que requiren 

urxencia de seu no  procedemento de resolución. 

A superación do prazo contido na lei, 3 meses, tense que entender como límite 

máximo  e marca unha virtualidade á administración pública galega para resolver o 

expediente de solicitude. Do contrario, o Valedor non ten empacho en reclamar que se 

resolva de maneira provisional a súa concesión, sempre que a causa imputable do 

retraso non se deba á persoa solicitante. Valoración e demanda que Alternativa Galega 

da Esquerda fai súa. 
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En atención ao referido, o grupo parlamentar da Alternativa Galega da Esquerda 

presenta a seguinte proposición non de lei para o seu debate na comisión:  

- O Parlamento Galego insta á Xunta a implementar  a recomendación do 

Valedor do Pobo no seu informe do ano 2014 favorable a que toda solicitude 

da RISGA ou AES, cuxa tramitación se demore máis alá dos tres meses por 

causa non imputable á persoa solicitante, sexa concedida de maneira 

provisional. 

 

Compostela, 10 de abril do 2014. 

 

Asdo. Yolanda Díaz Pérez 

 

 

 

Asinado dixitalmente por: 

 

Yolanda Díaz Pérez na data 10/04/2014 10:25:19 
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Á Mesa do Parlamento 

 

O Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, por iniciativa das 

súas deputadas Carmen Gallego Calvar, Carmen Acuña do Campo e 

María Quintas Alvarez, 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, sobre o rexeitamento da reforma 

imposta na Lei 23/2013 reguladora do factor de sostibilidade e do 

índice de revalorización do sistema de pensións da Seguridade Social. 

 

Exposición de motivos 
 

Existe en Galicia un profundo malestar coa decisión do Goberno de 

suprimir de forma unilateral a fórmula de revalorización de pensións 

públicas que ata agora se aplicaba, impoñendo unha nova fórmula sen 

dialogar previamente co resto de partidos políticos, organizacións 

empresariais e sindicais, e rompendo así o procedemento establecido no 

Pacto de Toledo para acometer calquera reforma profunda no sistema de 

Seguridade Social sobre a base previa do diálogo e o acordo amplo. 

 

A nova fórmula para calcular a revalorización de pensións instaurada a 

partir da Lei 23/2013 non garante o mantemento do poder adquisitivo das 

pensións. De feito esta nova fórmula supoñerá unha perda de poder 

adquisitivo das pensións de ata un 26 % durante os próximos 15 anos. 

 

A revalorización das pensións para 2014, limitada a un 0,25 %, vén a 

consolidar unha perda de poder adquisitivo que comezou a xerarse coa 

decisión de 2012 de non actualizar as pensións. 
 

 

Xa entre 2012 e 2013 as pensións xa consolidaron unha perda de poder 

adquisitivo, de modo que os incrementos realizados nas contías non foron 

suficientes como para compensar a evolución da inflación.  

 

Esta situación é especialmente grave e resultará dunha extrema dureza para 

as persoas con pensións en Galicia, postos que son na actualidade as máis 

baixas de todas as comunidades autónomas; cunha contía media nas 
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pensións contributivas de 729 euros, un 16 % inferior á media estatal. Ao 

que se une o aumento do envellecemento no noso país: se fai catro anos 

existían 138 persoas maiores de 64 anos por cada 100 menores de 20 anos, 

hoxe esa proporción aumentou ata os 145. 

 

A perda de poder adquisitivo suporá o empobrecemento especialmente 

grave para case que unha terceira parte da poboación galega, a vez que 

unha diminución na calidade de vida de moitos dos fogares, posto que,  

cada vez con máis frecuencia,  un xubilado constitúe a principal ou única 

fonte de ingresos. E, adicionalmente, a perda de poder adquisitivo das 

pensións afecta gravemente ao mantemento do emprego e a actividade 

económica, xa que estas rendas teñen como principal destino o consumo e a 

demanda interna de bens e servizos no noso país. 

 

O Goberno cedeu ás esixencias do núcleo máis conservador da Comisión 

Europea e dos mercados, cuxa actividade especulativa segue provocando 

que a economía produtiva non se recupere e que os traballadores/as, os e as 

pensionistas e xubilados/as sigan perdendo poder adquisitivo, utilizando as 

pensións públicas como contraprestación esixida para outros fins alleos ao 

da súa sostibilidade e o BOE para conxelar as retribucións dos que 

dependen directamente das súas decisións como os empregados públicos, 

pensionistas, desempregados, traballadores que perciben o salario mínimo, 

os que perciben o IPREM, etc., mentres que, pola contra, soben os prezos 

de servizos públicos, que tamén están sometidos á súa intervención. 

 

O camiño ten que ser o de asegurar a calidade de vida da poboación maior 

e poñer fin ás inxustas políticas de austeridade, como vía para unha saída 

da crise de xeito económico democrática e sostible e socialmente. 

 

É polo que, esiximos ao Goberno que rectifique de inmediato e regrese ao 

marco de diálogo e acordo do Pacto de Toledo, pois as medidas adoptadas 

fóra deste non fixeron senón prexudicar ás persoas máis débiles, sen que 

actuasen nos verdadeiros retos que ten o sistema de pensións: a necesidade 

de adoptar medidas de mellora de ingresos, loita contra a fraude fiscal e 

laboral, afloramento da economía mergullada. 
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Polo exposto, o Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia presenta a 

seguinte proposición non de lei para o seu debate en Comisión: 

 

1. O Parlamento galego rexeita a reforma imposta ao marxe do Pacto de 

Toledo na Lei 23/2013, do 23 de decembro, reguladora do Factor de 

Sostibilidade e do Índice de Revalorización do Sistema de Pensión 

da Seguridade Social. 

 

2. O Parlamento de Galicia insta a Xunta de Galicia a demandar do 

Goberno de España que volva ao Pacto de Toledo e, neste marco, 

poña as medidas precisas para que as persoas pensionistas e 

xubiladas recuperen unha fórmula que garanta o mantemento do 

poder adquisitivo das pensións públicas, e a sostibilidade do sistema, 

unha medida que por xustiza lles corresponde. 

 

 

Pazo do Parlamento, 9 de abril de 2014 

 

Asdo.: Carmen Gallego Calvar 

   Carmen Acuña do Campo 

   María Quintas Alvarez 

Deputadas do G.P. dos Socialistas de Galicia 

 

Asdo.: José Luis Méndez Romeu 

Portavoz do G.P. dos Socialistas de Galicia 

 

 

 

 

 

 
Asinado dixitalmente por: 

 
María Carmen Gallego Calvar na data 10/04/2014 13:38:34 
 
María Carmen Acuña do Campo na data 10/04/2014 13:38:40 

 
María Remedios Quintas Álvarez na data 10/04/2014 13:38:46 
 
José Luís Méndez Romeu na data 10/04/2014 13:38:55 
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Á Mesa do Parlamento 

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

deputada Tereixa Paz Franco, ao abeiro do disposto no Regulamento da Cámara, 

presenta a seguinte Proposición non de lei para o seu debate en Comisión, relativa á 

actuación do Goberno galego ante o anteproxecto de lei orgánica do poder xudicial 

aprobado polo Consello de Ministros e o seu impacto en Galiza. 

 

O pasado día 4 de abril o Consello de Ministros aprobou o anteproxecto de lei 

orgánica do poder xudicial que entre outros aspectos prevé unha nova ordenación 

territorial da administración de xustiza. Neste ámbito unha das reformas máis 

salientábeis consiste na creación dos chamados Tribunais de instancia provinciais, con 

sede na capitalidade provincial, aos que se lles dota de competencias en todo o ámbito 

territorial da respectiva provincia e en todos as ordes xurisdicionais. 

Na práctica isto supón a desaparición de todos os partidos xudiciais existentes 

en Galiza tal e como os viñamos coñecendo até a actualidade e polo tanto un novo 

afastamento da administración de xustiza da cidadanía, establecendo un novo elemento 

de segregación social á hora do exercicio do dereito de tutela xudicial efectiva. Como 

consecuencia desta lei tamén desaparecen os xulgados de paz, que só manterán as 

competencias do rexistro civil que como é ben sabido está en vías de ser privatizado. 

Tampouco é menor o impacto económico que ten en cidades, vilas e comarcas a 

eliminación de servizos públicos. 

No anteproxecto tamén se prevé a posibilidade de que a través da futura 

modificación da lei de demarcación e planta se poidan establecer sedes desprazadas de 
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todas ou algunha das salas dos tribunais provinciais de instancia naquelas localidades 

que no momento da entrada en vigor da lei existisen sedes xudiciais. 

Para incrementar o caos que comportaría a aplicación deste deseño territorial da 

xustiza nunha disposición transitoria establécense uns criterios de reparto provincial de 

asuntos que poden devir en situacións esperpénticas que obriguen a profesionais e 

cidadanía a peregrinar de punta a punta da provincia para a tramitación dos seus preitos. 

O Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego considera que o 

despropósito desta reforma é tal que motivou xa o rexeitamento de practicamente todas 

as instancias profesionais, sociais e mesmo institucionais de Galiza. É imprescindíbel 

que en atención ao seu impacto na nosa nación e tamén a que o Goberno galego ten 

competencias na xestión dos medios materiais e humanos da administración de xustiza e 

polo tanto será quen teña que afrontar os gastos nese ámbito derivados desta reforma, 

debera definir unha estratexia de actuación orientada a conseguir a modificación 

substancial da proposta deseñada en dito anteproxecto de lei. 

 

Estas son as razóns polas que o Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista 

Galego formula a seguinte Proposición non de lei para o seu debate en Comisión: 

“O Parlamento de Galiza acorda manifestar a súa oposición ao novo modelo de 

organización territorial e xurisdicional deseñado no anteproxecto de lei orgánica do 

poder xudicial aprobado polo Consello de Ministros o día 4 de abril de 2014 por 

implicar a desaparición da totalidade dos partidos xudiciais de Galiza e afastar dita 

administración da cidadanía. 

O Parlamento de Galiza insta ao Goberno galego a: 
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1.- Dirixirse ao Goberno do Estado a retirar do anteproxecto ese deseño 

territorial. 

2.- A crear un grupo de traballo para a definición dun modelo adecuado ás 

particularidades sociais, territoriais e demográficas de Galiza que conte con 

representación dos grupos parlamentares, dos concellos, das organizacións 

representativas de todos os operadores xudiciais (xudicatura, avogacía, procuradores e 

funcionariado), que sirva como base para a negociación co Goberno do Estado.” 

 

Santiago de Compostela, 10 de abril de 2014 

 

Asdo.: Tereixa Paz Franco 

Deputada do G.P. do BNG 

Francisco Xesús Jorquera Caselas  

Portavoz do G.P. do BNG 

 

 

 

Asinado dixitalmente por: 
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Francisco Xesús Jorquera Caselas na data 10/04/2014 14:22:43 

 

65989



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 dos 

seus deputados e das súas deputadas Manuel Vázquez Fernández, María 

Quintas Alvarez, Carmen Acuña do Campo, Raúl Fernández 

Fernández, Beatriz Sestayo Doce, Marisol Soneira Tajes e Vicente 

Docasar Docasar,  a través do seu portavoz, e ao abeiro do disposto no 

artigo 160 do Regulamento da Cámara, presenta ante esa Mesa a seguinte 

proposición non de lei para o seu debate en Comisión 1.ª, Institucional, 

de Administración Xeral, Xustiza e Interior. 

 

Exposición de motivos 

 

O Goberno vén de anunciar a supresión dos partidos xudiciais existentes en 

Galicia, para concentrar ós xuíces nas capitais provinciais e crear tribunais 

de instancia.  En Galicia esa medida suporá a desaparición de 41 partidos 

xudiciais e unha fonda alteración do funcionamento da xustiza, da 

accesibilidade dos cidadáns e dos custos asociados. 

 

O Goberno popular modificou fondamente esa proposta, paralizando os 

procesos de modernización tecnolóxica, de posta en funcionamento da 

nova oficina xudicial e de creación de prazas. Agora proponse a 

desaparición dos partidos xudiciais e  a concentración da actividade 

xurisdicional nas capitais de provincia. Mesmo cidades como Vigo, 

Santiago ou Ferrol perderían as súas sedes xudiciais. 

 

Así o Goberno Rajoy, co respaldo da Xunta de Galicia, continúa o labor de 

afastamento dos cidadáns da xustiza. Primeiro promulgaron unha nova lei 

de taxas, disuasorias pola súa contía e restritivas para as persoas con menos 

recursos. Agora a supresión de partidos xudiciais incrementará os custos de 

desprazamento. Fica esquecida a defensa dos dereitos dos cidadáns e o 

acceso a unha tutela xudicial efectiva, como garante o artigo 24. 1 da 

Constitución española. 

 

Esta proposta ten un grave impacto sobre a vida cotiá dos cidadáns e das 

cidadás, porque desaparece o partido xudicial de Bande que engloba os 

concellos de Bande, Calvos de Randín, Entrimo, Lobeira, Lobios, Muíños, 

Padrenda e Verea. 
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En consecuencia, o Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia 

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

 

O Parlamento galego insta a Xunta de Galicia a: 

 

1) Trasladar ao Goberno de España o rexeitamento da proposta de 

supresión dos partidos xudiciais de Galicia. 

 

2) Esixir do Goberno de España o mantemento do partido xudicial de 

Bande, que comprende a Bande, Calvos de Randín, Entrimo, Lobeira, 

Lobios, Muíños, Padrenda e Verea. 

 

 Pazo do Parlamento, 8 de abril de 2014 

 

 Asdo.:Manuel Vázquez Fernández 

   María Quintas Alvarez 

   Carmen Acuña do Campo 

   Raúl Fernández Fernández 

   Beatriz Sestayo Doce 

   Marisol Soneira Tajes 

   Vicente Docasar Docasar 

 Deputados e deputadas do G.P. dos Socialistas de Galicia 

 

 Asdo.: José Luis Méndez Romeu 

 Portavoz do G.P. dos Socialistas de Galicia 

 

 

 

 

 

 
Asinado dixitalmente por: 
 
Manuel Vázquez Fernández na data 10/04/2014 16:46:21 

 
María Remedios Quintas Álvarez na data 10/04/2014 16:46:33 
 
María Carmen Acuña do Campo na data 10/04/2014 16:46:39 
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Á Mesa do Parlamento 

 

O Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, por iniciativa das 

súas deputadas e dos seus deputados Carmen Acuña do Campo, Manuel 

Vázquez Fernández, María Quintas Alvarez, Raúl Fernández 

Fernández, Beatriz Sestayo Doce, Marisol Soneira Tajes e Vicente 

Docasar Docasar,  a través do seu portavoz, e ao abeiro do disposto no 

artigo 160 do Regulamento da Cámara, presenta ante esa Mesa a seguinte 

proposición non de lei para o seu debate en Comisión 1.ª, Institucional, 

de Administración Xeral, Xustiza e Interior. 

 

Exposición de motivos 

 

O Goberno vén de anunciar a supresión dos partidos xudiciais existentes en 

Galicia, para concentrar ós xuíces nas capitais provinciais e crear tribunais 

de instancia.  En Galicia esa medida suporá a desaparición de 41 partidos 

xudiciais e unha fonda alteración do funcionamento da xustiza, da 

accesibilidade dos cidadáns e dos custos asociados. 

 

O Goberno popular modificou fondamente esa proposta, paralizando os 

procesos de modernización tecnolóxica, de posta en funcionamento da 

nova oficina xudicial e de creación de prazas. Agora proponse a 

desaparición dos partidos xudiciais e  a concentración da actividade 

xurisdicional nas capitais de provincia. Mesmo cidades como Vigo, 

Santiago ou Ferrol perderían as súas sedes xudiciais. 

 

Así o Goberno Rajoy, co respaldo da Xunta de Galicia, continúa o labor de 

afastamento dos cidadáns da xustiza. Primeiro promulgaron unha nova lei 

de taxas, disuasorias pola súa contía e restritivas para as persoas con menos 

recursos. Agora a supresión de partidos xudiciais incrementará os custos de 

desprazamento. Fica esquecida a defensa dos dereitos dos cidadáns e o 

acceso a unha tutela xudicial efectiva, como garante o artigo 24. 1 da 

Constitución española. 

 

Esta proposta ten un grave impacto sobre a vida cotiá dos cidadáns e das 

cidadás, porque desaparece o partido xudicial do Barco de Valdeorras 

que engloba os concellos de O Barco de Valdeorras, Carballeda de 

Valdeorras, Petín, A Rúa, Rubiá, A Veiga, Vilamartín de Valdeorras. 
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En consecuencia, o Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia 

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

 

O Parlamento galego insta a Xunta de Galicia a: 

 

1) Trasladar ao Goberno de España o rexeitamento da proposta de 

supresión dos partidos xudiciais de Galicia. 

 

2) Esixir do Goberno de España o mantemento do partido xudicial do 

Barco de Valdeorras, que comprende a O Barco de Valdeorras, 

Carballeda de Valdeorras, Petín, A Rúa, Rubiá, A Veiga, Vilamartín de 

Valdeorras. 

 

 Pazo do Parlamento, 8 de abril de 2014 

 

 Asdo.: Carmen Acuña do Campo 

   Manuel Vázquez Fernández 

   María Quintas Alvarez 

   Raúl Fernández Fernández 

   Beatriz Sestayo Doce 

   Marisol Soneira Tajes 

   Vicente Docasar Docasar 

 Deputadas e deputados do G.P. dos Socialistas de Galicia 

 

 Asdo.: José Luis Méndez Romeu 

 Portavoz do G.P. dos Socialistas de Galicia 
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Á Mesa do Parlamento 

 

O Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, por iniciativa dos 

seus deputados e das súas deputadas Manuel Vázquez Fernández, María 

Quintas Alvarez, Carmen Acuña do Campo, Raúl Fernández 

Fernández, Beatriz Sestayo Doce, Marisol Soneira Tajes e Vicente 

Docasar Docasar,  a través do seu portavoz, e ao abeiro do disposto no 

artigo 160 do Regulamento da Cámara, presenta ante esa Mesa a seguinte 

proposición non de lei para o seu debate en Comisión 1.ª, Institucional, 

de Administración Xeral, Xustiza e Interior. 

 

Exposición de motivos 

 

O Goberno vén de anunciar a supresión dos partidos xudiciais existentes en 

Galicia, para concentrar ós xuíces nas capitais provinciais e crear tribunais 

de instancia.  En Galicia esa medida suporá a desaparición de 41 partidos 

xudiciais e unha fonda alteración do funcionamento da xustiza, da 

accesibilidade dos cidadáns e dos custos asociados. 

 

O Goberno popular modificou fondamente esa proposta, paralizando os 

procesos de modernización tecnolóxica, de posta en funcionamento da 

nova oficina xudicial e de creación de prazas. Agora proponse a 

desaparición dos partidos xudiciais e  a concentración da actividade 

xurisdicional nas capitais de provincia. Mesmo cidades como Vigo, 

Santiago ou Ferrol perderían as súas sedes xudiciais. 

 

Así o Goberno Rajoy, co respaldo da Xunta de Galicia, continúa o labor de 

afastamento dos cidadáns da xustiza. Primeiro promulgaron unha nova lei 

de taxas, disuasorias pola súa contía e restritivas para as persoas con menos 

recursos. Agora a supresión de partidos xudiciais incrementará os custos de 

desprazamento. Fica esquecida a defensa dos dereitos dos cidadáns e o 

acceso a unha tutela xudicial efectiva, como garante o artigo 24. 1 da 

Constitución española. 

 

Esta proposta ten un grave impacto sobre a vida cotiá dos cidadáns e das 

cidadás, porque desaparece o partido xudicial do Carballiño que engloba 

os concellos de Beariz, Boborás, Carballiño, Irixo, Maside, Piñor, Punxín, 

San Amaro, San Cristobal de Cea. 
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En consecuencia, o Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia 

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

 

O Parlamento galego insta a Xunta de Galicia a: 

 

1) Trasladar ao Goberno de España o rexeitamento da proposta de 

supresión dos partidos xudiciais de Galicia. 

 

2) Esixir do Goberno de España o mantemento do partido xudicial do 

Carballiño, que comprende a Beariz, Boborás, Carballiño, Irixo, Maside, 

Piñor, Punxín, San Amaro, San Cristobal de Cea. 

 

 Pazo do Parlamento, 8 de abril de 2014 

 

 Asdo.: Manuel Vázquez Fernández 

 María Quintas Alvarez 

 Carmen Acuña do Campo 

 Raúl Fernández Fernández 

    Beatriz Sestayo Doce 

    Marisol Soneira Tajes 

    Vicente Docasar Docasar 

 Deputados e deputadas do G.P. dos Socialistas de Galicia 

 

 Asdo.: José Luis Méndez Romeu 

 Portavoz do G.P. dos Socialistas de Galicia 

 

 

 

 

 

 
Asinado dixitalmente por: 

 
Manuel Vázquez Fernández na data 10/04/2014 16:54:28 
 
María Remedios Quintas Álvarez na data 10/04/2014 16:54:37 

 
María Carmen Acuña do Campo na data 10/04/2014 16:54:42 
 
Raúl Fernández Fernández na data 10/04/2014 16:54:48 

 

65997



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 

Beatriz Sestayo Doce na data 10/04/2014 16:54:53 
 
María Soledad Soneira Tajes na data 10/04/2014 16:55:00 

 
Ricardo Vicente Docasar Docasar na data 10/04/2014 16:55:05 
 
José Luís Méndez Romeu na data 10/04/2014 16:55:10 

 

65998



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 Carmen Acuña do Campo, Manuel 

Vázquez Fernández, María Quintas Alvarez, Raúl Fernández 

Fernández, Beatriz Sestayo Doce, Marisol Soneira Tajes e Vicente 

Docasar Docasar,  a través do seu portavoz, e ao abeiro do disposto no 

artigo 160 do Regulamento da Cámara, presenta ante esa Mesa a seguinte 

proposición non de lei para o seu debate en Comisión 1.ª, Institucional, 

de Administración Xeral, Xustiza e Interior. 

 

Exposición de motivos 

 

O Goberno vén de anunciar a supresión dos partidos xudiciais existentes en 

Galicia, para concentrar ós xuíces nas capitais provinciais e crear tribunais 

de instancia.  En Galicia esa medida suporá a desaparición de 41 partidos 

xudiciais e unha fonda alteración do funcionamento da xustiza, da 

accesibilidade dos cidadáns e dos custos asociados. 

 

O Goberno popular modificou fondamente esa proposta, paralizando os 

procesos de modernización tecnolóxica, de posta en funcionamento da 

nova oficina xudicial e de creación de prazas. Agora proponse a 

desaparición dos partidos xudiciais e  a concentración da actividade 

xurisdicional nas capitais de provincia. Mesmo cidades como Vigo, 

Santiago ou Ferrol perderían as súas sedes xudiciais. 

 

Así o Goberno Rajoy, co respaldo da Xunta de Galicia, continúa o labor de 

afastamento dos cidadáns da xustiza. Primeiro promulgaron unha nova lei 

de taxas, disuasorias pola súa contía e restritivas para as persoas con menos 

recursos. Agora a supresión de partidos xudiciais incrementará os custos de 

desprazamento. Fica esquecida a defensa dos dereitos dos cidadáns e o 

acceso a unha tutela xudicial efectiva, como garante o artigo 24. 1 da 

Constitución española. 

 

Esta proposta ten un grave impacto sobre a vida cotiá dos cidadáns e das 

cidadás, porque desaparece o partido xudicial da Pobra de Trives que 

engloba os concellos de O Bolo, Castro Caldelas, Chandrexa de Queixa, 
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Larouco, Manzaneda, Montederramo, Pobra de Trives, San Xoan de Río, 

Teixeira, Viana do Bolo, Vilariño de Conso. 

 

 

En consecuencia, o Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia 

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

 

O Parlamento galego insta a Xunta de Galicia a: 

 

1) Trasladar ao Goberno de España o rexeitamento da proposta de 

supresión dos partidos xudiciais de Galicia. 

 

2) Esixir do Goberno de España o mantemento do partido xudicial da 

Pobra de Trives, que comprende a O Bolo, Castro Caldelas, Chandrexa de 

Queixa, Larouco, Manzaneda, Montederramo, Pobra de Trives, San Xoan 

de Río, Teixeira, Viana do Bolo, Vilariño de Conso. 

 

 Pazo do Parlamento, 8 de abril de 2014 

 

 Asdo.: Carmen Acuña do Campo 

   Manuel Vázquez Fernández 

   María Quintas Alvarez 

   Raúl Fernández Fernández 

   Beatriz Sestayo Doce 

   Marisol Soneira Tajes 

   Vicente Docasar Docasar 

 Deputadas e deputados do G.P. dos Socialistas de Galicia 

 

 Asdo.: José Luis Méndez Romeu 

 Portavoz do G.P. dos Socialistas de Galicia 
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Á Mesa do Parlamento 

 

O Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, por iniciativa dos 

seus deputados e das súas deputadas Manuel Vázquez Fernández, María 

Quintas Alvarez, Carmen Acuña do Campo, Raúl Fernández 

Fernández, Beatriz Sestayo Doce, Marisol Soneira Tajes e Vicente 

Docasar Docasar,  a través do seu portavoz, e ao abeiro do disposto no 

artigo 160 do Regulamento da Cámara, presenta ante esa Mesa a seguinte 

proposición non de lei para o seu debate en Comisión 1.ª, Institucional, 

de Administración Xeral, Xustiza e Interior. 

 

Exposición de motivos 

 

O Goberno vén de anunciar a supresión dos partidos xudiciais existentes en 

Galicia, para concentrar ós xuíces nas capitais provinciais e crear tribunais 

de instancia.  En Galicia esa medida suporá a desaparición de 41 partidos 

xudiciais e unha fonda alteración do funcionamento da xustiza, da 

accesibilidade dos cidadáns e dos custos asociados. 

 

O Goberno popular modificou fondamente esa proposta, paralizando os 

procesos de modernización tecnolóxica, de posta en funcionamento da 

nova oficina xudicial e de creación de prazas. Agora proponse a 

desaparición dos partidos xudiciais e  a concentración da actividade 

xurisdicional nas capitais de provincia. Mesmo cidades como Vigo, 

Santiago ou Ferrol perderían as súas sedes xudiciais. 

 

Así o Goberno Rajoy, co respaldo da Xunta de Galicia, continúa o labor de 

afastamento dos cidadáns da xustiza. Primeiro promulgaron unha nova lei 

de taxas, disuasorias pola súa contía e restritivas para as persoas con menos 

recursos. Agora a supresión de partidos xudiciais incrementará os custos de 

desprazamento. Fica esquecida a defensa dos dereitos dos cidadáns e o 

acceso a unha tutela xudicial efectiva, como garante o artigo 24. 1 da 

Constitución española. 

 

Esta proposta ten un grave impacto sobre a vida cotiá dos cidadáns e das 

cidadás, porque desaparece o partido xudicial de Ribadavia que engloba 

os concellos de Arnoia, Avión, Beade, Carballeda de Avia, Castrelo de 

Miño, Cenlle, Cortegada, Leiro, Melón, Pontedeva e Ribadavia. 
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En consecuencia, o Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia 

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

 

O Parlamento galego insta a Xunta de Galicia a: 

 

1) Trasladar ao Goberno de España o rexeitamento da proposta de 

supresión dos partidos xudiciais de Galicia. 

 

2) Esixir do Goberno de España o mantemento do partido xudicial de 

Ribadavia, que comprende a Arnoia, Avión, Beade, Carballeda de Avia, 

Castrelo de Miño, Cenlle, Cortegada, Leiro, Melón, Pontedeva e Ribadavia. 

 

 Pazo do Parlamento, 8 de abril de 2014 

 

 Asdo.: Manuel Vázquez Fernández 

 María Quintas Alvarez 

 Carmen Acuña do Campo 

 Raúl Fernández Fernández 

    Beatriz Sestayo Doce 

    Marisol Soneira Tajes 

    Vicente Docasar Docasar 

 Deputados e deputadas do G.P. dos Socialistas de Galicia 

 

 Asdo.: José Luis Méndez Romeu 

 Portavoz do G.P. dos Socialistas de Galicia 
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Á Mesa do Parlamento 

 

O Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, por iniciativa dos 

seus deputados e das súas deputadas Raúl Fernández Fernández, Manuel 

Vázquez Fernández, María Quintas Alvarez, Carmen Acuña do 

Campo, Beatriz Sestayo Doce, Marisol Soneira Tajes e Vicente 

Docasar Docasar,  a través do seu portavoz, e ao abeiro do disposto no 

artigo 160 do Regulamento da Cámara, presenta ante esa Mesa a seguinte 

proposición non de lei para o seu debate en Comisión 1.ª, Institucional, 

de Administración Xeral, Xustiza e Interior. 

 

Exposición de motivos 

 

O Goberno vén de anunciar a supresión dos partidos xudiciais existentes en 

Galicia, para concentrar ós xuíces nas capitais provinciais e crear tribunais 

de instancia.  En Galicia esa medida suporá a desaparición de 41 partidos 

xudiciais e unha fonda alteración do funcionamento da xustiza, da 

accesibilidade dos cidadáns e dos custos asociados. 

 

O Goberno popular modificou fondamente esa proposta, paralizando os 

procesos de modernización tecnolóxica, de posta en funcionamento da 

nova oficina xudicial e de creación de prazas. Agora proponse a 

desaparición dos partidos xudiciais e  a concentración da actividade 

xurisdicional nas capitais de provincia. Mesmo cidades como Vigo, 

Santiago ou Ferrol perderían as súas sedes xudiciais. 

 

Así o Goberno Rajoy, co respaldo da Xunta de Galicia, continúa o labor de 

afastamento dos cidadáns da xustiza. Primeiro promulgaron unha nova lei 

de taxas, disuasorias pola súa contía e restritivas para as persoas con menos 

recursos. Agora a supresión de partidos xudiciais incrementará os custos de 

desprazamento. Fica esquecida a defensa dos dereitos dos cidadáns e o 

acceso a unha tutela xudicial efectiva, como garante o artigo 24. 1 da 

Constitución española. 

 

Esta proposta ten un grave impacto sobre a vida cotiá dos cidadáns e das 

cidadás, porque desaparece o partido xudicial de Celanova que engloba 

os concellos de A Bola, Cartelle, Celanova, Gomesende, A Merca, Quintela 

de Leirado e Ramirás. 
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En consecuencia, o Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia 

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

 

O Parlamento galego insta a Xunta de Galicia a: 

 

1) Trasladar ao Goberno de España o rexeitamento da proposta de 

supresión dos partidos xudiciais de Galicia. 

 

2) Esixir do Goberno de España o mantemento do partido xudicial de 

Celanova, que comprende a A Bola, Cartelle, Celanova, Gomesende, A 

Merca, Quintela de Leirado e Ramirás. 

 

 Pazo do Parlamento, 8 de abril de 2014 

 

 Asdo.: Raúl Fernández Fernández 

   Manuel Vázquez Fernández 

   María Quintas Alvarez 

   Carmen Acuña do Campo 

   Beatriz Sestayo Doce 

   Marisol Soneira Tajes 

   Vicente Docasar Docasar 

 Deputados e deputadas do G.P. dos Socialistas de Galicia 

 

 Asdo.: José Luis Méndez Romeu 

 Portavoz do G.P. dos Socialistas de Galicia 

 

 

 

 

 

 
Asinado dixitalmente por: 
 
Raúl Fernández Fernández na data 10/04/2014 16:59:49 

 
Manuel Vázquez Fernández na data 10/04/2014 16:59:57 
 
María Remedios Quintas Álvarez na data 10/04/2014 17:00:02 
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María Soledad Soneira Tajes na data 10/04/2014 17:00:18 
 
Ricardo Vicente Docasar Docasar na data 10/04/2014 17:00:25 

 
José Luís Méndez Romeu na data 10/04/2014 17:00:29 
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Á Mesa do Parlamento 

 

O Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, por iniciativa dos 

seus deputados e das súas deputadas Raúl Fernández Fernández, Manuel 

Vázquez Fernández, María Quintas Alvarez, Carmen Acuña do 

Campo, Beatriz Sestayo Doce, Marisol Soneira Tajes e Vicente 

Docasar Docasar,  a través do seu portavoz, e ao abeiro do disposto no 

artigo 160 do Regulamento da Cámara, presenta ante esa Mesa a seguinte 

proposición non de lei para o seu debate en Comisión 1.ª, Institucional, 

de Administración Xeral, Xustiza e Interior. 

 

Exposición de motivos 

 

O Goberno vén de anunciar a supresión dos partidos xudiciais existentes en 

Galicia, para concentrar ós xuíces nas capitais provinciais e crear tribunais 

de instancia.  En Galicia esa medida suporá a desaparición de 41 partidos 

xudiciais e unha fonda alteración do funcionamento da xustiza, da 

accesibilidade dos cidadáns e dos custos asociados. 

 

O Goberno popular modificou fondamente esa proposta, paralizando os 

procesos de modernización tecnolóxica, de posta en funcionamento da 

nova oficina xudicial e de creación de prazas. Agora proponse a 

desaparición dos partidos xudiciais e  a concentración da actividade 

xurisdicional nas capitais de provincia. Mesmo cidades como Vigo, 

Santiago ou Ferrol perderían as súas sedes xudiciais. 

 

Así o Goberno Rajoy, co respaldo da Xunta de Galicia, continúa o labor de 

afastamento dos cidadáns da xustiza. Primeiro promulgaron unha nova lei 

de taxas, disuasorias pola súa contía e restritivas para as persoas con menos 

recursos. Agora a supresión de partidos xudiciais incrementará os custos de 

desprazamento. Fica esquecida a defensa dos dereitos dos cidadáns e o 

acceso a unha tutela xudicial efectiva, como garante o artigo 24. 1 da 

Constitución española. 

 

Esta proposta ten un grave impacto sobre a vida cotiá dos cidadáns e das 

cidadás, porque desaparece o partido xudicial de Verín que engloba os 

concellos de Castrelo do Val, Cualedro, A Gudiña, Laza, A Mezquita, 

Monterrei, Oímbra, Riós, Verín e Vilardevós. 
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En consecuencia, o Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia 

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

 

O Parlamento galego insta a Xunta de Galicia a: 

 

1) Trasladar ao Goberno de España o rexeitamento da proposta de 

supresión dos partidos xudiciais de Galicia. 

 

2) Esixir do Goberno de España o mantemento do partido xudicial de 

Verín, que comprende a Castrelo do Val, Cualedro, A Gudiña, Laza, A 

Mezquita, Monterrei, Oímbra, Riós, Verín e Vilardevós. 

 

 Pazo do Parlamento, 8 de abril de 2014 

 

 Asdo.: Raúl Fernández Fernández 

   Manuel Vázquez Fernández 

   María Quintas Alvarez 

   Carmen Acuña do Campo 

   Beatriz Sestayo Doce 

   Marisol Soneira Tajes 

   Vicente Docasar Docasar 

 Deputados e deputadas do G.P. dos Socialistas de Galicia 

 

 Asdo.: José Luis Méndez Romeu 

 Portavoz do G.P. dos Socialistas de Galicia 

 

 

 

 

 

 
Asinado dixitalmente por: 
 
Raúl Fernández Fernández na data 10/04/2014 17:02:00 

 
Manuel Vázquez Fernández na data 10/04/2014 17:02:07 
 
María Remedios Quintas Álvarez na data 10/04/2014 17:02:14 
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Beatriz Sestayo Doce na data 10/04/2014 17:02:25 

 
María Soledad Soneira Tajes na data 10/04/2014 17:02:44 
 
Ricardo Vicente Docasar Docasar na data 10/04/2014 17:02:51 

 
José Luís Méndez Romeu na data 10/04/2014 17:02:56 
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Á Mesa do Parlamento 

 

O Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, por iniciativa dos 

seus deputados e das súas deputadas Raúl Fernández Fernández, Manuel 

Vázquez Fernández, María Quintas Alvarez, Carmen Acuña do 

Campo, Beatriz Sestayo Doce, Marisol Soneira Tajes e Vicente 

Docasar Docasar,  a través do seu portavoz, e ao abeiro do disposto no 

artigo 160 do Regulamento da Cámara, presenta ante esa Mesa a seguinte 

proposición non de lei para o seu debate en Comisión 1.ª, Institucional, 

de Administración Xeral, Xustiza e Interior. 

 

Exposición de motivos 

 

O Goberno vén de anunciar a supresión dos partidos xudiciais existentes en 

Galicia, para concentrar ós xuíces nas capitais provinciais e crear tribunais 

de instancia.  En Galicia esa medida suporá a desaparición de 41 partidos 

xudiciais e unha fonda alteración do funcionamento da xustiza, da 

accesibilidade dos cidadáns e dos custos asociados. 

 

O Goberno popular modificou fondamente esa proposta, paralizando os 

procesos de modernización tecnolóxica, de posta en funcionamento da 

nova oficina xudicial e de creación de prazas. Agora proponse a 

desaparición dos partidos xudiciais e  a concentración da actividade 

xurisdicional nas capitais de provincia. Mesmo cidades como Vigo, 

Santiago ou Ferrol perderían as súas sedes xudiciais. 

 

Así o Goberno Rajoy, co respaldo da Xunta de Galicia, continúa o labor de 

afastamento dos cidadáns da xustiza. Primeiro promulgaron unha nova lei 

de taxas, disuasorias pola súa contía e restritivas para as persoas con menos 

recursos. Agora a supresión de partidos xudiciais incrementará os custos de 

desprazamento. Fica esquecida a defensa dos dereitos dos cidadáns e o 

acceso a unha tutela xudicial efectiva, como garante o artigo 24. 1 da 

Constitución española. 

 

Esta proposta ten un grave impacto sobre a vida cotiá dos cidadáns e das 

cidadás, porque desaparece o partido xudicial de Xinzo de Limia que 

engloba os concellos de Baltar, Os Blancos, Porqueira, Rairiz de Veiga, 
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Sandiás, Sarreaus, Trasmiras, Vilar de Barrio, Vilar de Santos e Xinzo de 

Limia. 

 

 

En consecuencia, o Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia 

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

 

O Parlamento galego insta a Xunta de Galicia a: 

 

1) Trasladar ao Goberno de España o rexeitamento da proposta de 

supresión dos partidos xudiciais de Galicia. 

 

2) Esixir do Goberno de España o mantemento do partido xudicial de 

Xinzo de Limia, que comprende a Baltar, Os Blancos, Porqueira, Rairiz de 

Veiga, Sandiás, Sarreaus, Trasmiras, Vilar de Barrio, Vilar de Santos e 

Xinzo de Limia. 

 

 

 Pazo do Parlamento, 8 de abril de 2014 

 

 Asdo.: Raúl Fernández Fernández 

   Manuel Vázquez Fernández 

   María Quintas Alvarez 

   Carmen Acuña do Campo 

   Beatriz Sestayo Doce 

   Marisol Soneira Tajes 

   Vicente Docasar Docasar 

 Deputados e deputadas do G.P. dos Socialistas de Galicia 

 

 Asdo.: José Luis Méndez Romeu 

 Portavoz do G.P. dos Socialistas de Galicia 

 

 

 

 

 

 
Asinado dixitalmente por: 
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María Remedios Quintas Álvarez na data 10/04/2014 17:04:41 
 
María Carmen Acuña do Campo na data 10/04/2014 17:04:46 

 
Beatriz Sestayo Doce na data 10/04/2014 17:04:50 
 
María Soledad Soneira Tajes na data 10/04/2014 17:04:56 
 

Ricardo Vicente Docasar Docasar na data 10/04/2014 17:05:03 
 
José Luís Méndez Romeu na data 10/04/2014 17:05:09 
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Á Mesa do Parlamento 

 

 

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

deputados, Juan Carlos González Santín, José Antonio Sánchez Bugallo e José 

Luis Méndez Romeu (portavoz), 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 3ª. 

 

 

A Axencia Tributaria está reclamando ás familias galegas beneficiadas da dación 

en pago que abonen os correspondentes impostos ao considerar que esta 

operación xerou una ganancia patrimonial. Estas cantidades roldan, nalgúns 

casos, os 10.000 euros. Deste xeito, só na área de Vigo se poderían ver 

prexudicadas este ano decenas de familias e, en Santiago, segundo informan 

dende a Plataforma Antidesahucios, o fisco reclamou xa o abono de tributos a un 

dos afectados, aínda que a previsión é que se repita en máis casos, posto que 

dende a entrada en vigor da Lei de medidas para reforzar a protección aos 

debedores hipotecarios multiplicáronse as dacións de pago en Galicia. 

 

 

Antes desta normativa, estas operacións eran minoritarias. Sen embargo, coa súa 

posta en marcha, abriuse a posibilidade a que moitas familias, incapaces de 

afrontar o pago da hipoteca e ameazadas de embargo, puidesen saldar a súa 

débeda co banco, cedendo a súa vivenda. 

 

 

O problema chega na declaración da renda do ano seguinte, xa que a Axencia 

Tributaria esixe ás familias afectadas que tributen polos beneficios obtidos no 

Imposto sobre a Renda das Persoas Físicas. É dicir, tómase como referencia a 

diferenza entre o prezo da compra da vivenda e o importe da dación en pago, 

incluído o pago da débeda, os xuros e os custos de cancelación da hipoteca 

impagada. Así mesmo, tamén teñen que abonar a taxa de plusvalía municipal. 

 

 

O Goberno incluíu, a través dun decreto aprobado en marzo do ano pasado, 

excepcións a esta tributación, liberando a aquelas persoas que se atopan no albor 

da exclusión. Non obstante, na práctica, esta exención está limitada a un número 

moi reducido de casos. 
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Entre as condicións para non se ter que ver obrigados a efectuar o pago de 

tributos está que ningún dos membros da unidade familiar obteña ingresos ou que 

a cota hipotecaria resulte superior ao 60 % das retribucións netas obtidas pola 

familia. Tamén se lles esixe que carezan doutros bens ou dereitos patrimoniais, 

que non se presentasen avais e que a hipoteca se concedese para a única vivenda 

en propiedade do debedor. 

 

 

Tendo en conta o anteriormente exposto, o Grupo Parlamentario Socialista 

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

 

 

 O Parlamento de Galicia insta  o Goberno galego para que se dirixa o Goberno 

do Estado e lle esixa á Axencia Tributaria que deixe de reclamar impostos por 

ganancia patrimonial ás persoas que optaron pola dación en pago de acordo coas 

súas entidades financeiras, e, que, os expedientes xa iniciados se deixen sen 

efecto. 

 

 

Pazo do Parlamento 10 de abril de 2014 
 

 

 

Asinado dixitalmente por: 

 
Juán Carlos González Santín na data 10/04/2014 17:06:40 
 
José Antonio Sánchez Bugallo na data 10/04/2014 17:06:53 

 
José Luís Méndez Romeu na data 10/04/2014 17:07:05 
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Á Mesa do Parlamento 

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

dos seus deputados Daniel Rodas Chapela e Francisco Xesús Jorquera Caselas, ao 

abeiro do disposto no Regulamento da Cámara, presenta a seguinte Proposición non de 

lei para o seu debate na Comisión non lexislativa de Asuntos Europeos, instando ao 

Goberno galego a definir as medidas prioritarias do Fondo Europeo Marítimo de Pesca 

en Galiza para conseguir a defensa do noso sector produtivo e un maior 

desenvolvemento do mesmo. 

O pasado mes de xaneiro o Consello de Pesca da UE e o Parlamento Europeo 

alcanzaban un acordo sobre o futuro do Fondo Europeo Marítimo de Pesca (FEMP) 

polo cal se van destinar aproximadamente un total de 6.500 millóns de euros á política 

pesqueira para o período 2014-2020, co obxectivo de reforzar novas medidas que 

afonden na aplicación da Política Pesqueira Común (PPC) e que vai traer consecuencias 

directas no sector da pesca galega, xa que as competencias na xestión da pesca asúmeas 

directamente Bruxelas. 

Estes fondos van destinados a impulsar diversas medidas como o mantemento 

da política de desguaces ata o ano 2017, medidas de regulación do esforzo pesqueiro 

como os descartes, e financiamento para paralizacións temporais e definitivas, industria, 

comercialización, etc. 

Estes fondos teñen unha incidencia importante no Estado español e 

concretamente en Galiza, pois é o País que maior dependencia ten desta actividade, e o 

que conta co maior número de empregos directos e indirectos. Por iso, é importante 

saber o modelo de aplicación a nivel estatal destes fondos así como saber cales son os 

criterios establecido para financiar a inversión en fomento da pesca responsable, no 

apoio a acuicultura, canto se vai destinar a industria en materia de innovación e 
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trazabilidade, a que segmentos da actividade van destinados, as campañas de produción 

e de comercialización e os obxectivos que plantexa, que vai pasar cos produtos con 

denominación de orixe, etc. 

 

Estas son as razóns que levan ao G.P. do BNG a formular a seguinte 

Proposición non de lei para o seu debate na Comisión non lexislativa de Asuntos 

Europeos: 

“O Parlamento de Galiza, insta ao Goberno galego a definir as medidas 

prioritarias para utilizar o Fondo Europeo Marítimo de Pesca (FEMP) correspondente a 

Galiza para conseguir a defensa do noso sector produtivo e un maior desenvolvemento 

do mesmo.” 

 

Santiago de Compostela, 10 de abril de 2014 

 

Asdo.: Daniel Rodas Chapela  

Deputado do G.P. do BNG 

Francisco Xesús Jorquera Caselas  

Portavoz do G.P. do BNG 

 

 

 

Asinado dixitalmente por: 

 

Daniel Rodas Chapela na data 10/04/2014 19:00:18 
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Francisco Xesús Jorquera Caselas na data 10/04/2014 19:00:24 
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Á Mesa do Parlamento 

 

O Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, por iniciativa das 

súas deputadas e dos seus deputados Carmen Acuña do Campo, Carmen 

Gallego Calvar, Manuel Vázquez Fernández, Beatriz Sestayo Doce, 

Marisol Soneira Tajes e Vicente Docasar Docasar 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 1.ª, Institucional, de Administración Xeral, Xustiza e 

Interior. 

 

Exposición de motivos 

 

No concello de Tui, vénse de celebrar unha competición de motociclismo 

da modalidade de enduro chea de irregularidades, como se evidenciou nas 

sancións impostas polas forzas de seguridade. 

 

Controis policiais que demostraron que algúns dos participantes circulaban 

por Tui, sen levar nin ter carné de conducir e sen que os seus vehículos 

dispuxeran sequera de matrícula. 

  

Desgraciadamente e como xa se ten advertido dende a Federación Galega 

de Motociclismo, estanse a celebrar numerosas competicións “estranas” 

dende principios do ano 2013 e, o acontecido en Tui, vén confirmar esas 

denuncias.  

 

Pero as irregularidades dese acontecemento non quedaron só nas cometidas 

polos participantes e sancionadas pola Policía, senón que ao parecer tamén 

se daban no circuíto escollido e nos permisos e ata nos seguros que cubrían 

o evento.  

 

O problema é que estas competicións “irregulares”, ao resultar moi baratas, 

atraen a moita xente, pero o perigo está en que se realizan sen a cobertura, 

sen a seguridade necesaria por contratar pólizas insuficientes.  

 

Sería a Administración autonómica a responsable de controlar e regular 

todo isto, tal e como establece a Lei 3/2012 do deporte de Galicia. 
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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 desenrolar, de forma 

inmediata, a Lei do deporte de Galicia para regular os espectáculos e os 

eventos deportivos. 

 

 

Pazo do Parlamento, 11 de abril de 2014 

 

Asdo.: Carmen Acuña do Campo 

   Carmen Gallego Calvar 

   Manuel Vázquez Fernández 

   Beatriz Sestayo Doce 

   Marisol Soneira Tajes 

   Vicente Docasar Docasar 

Deputadas e deputados do G.P. dos Socialistas de Galicia 

 

Asdo.: José Luis Méndez Romeu 

Portavoz do G.P. dos Socialistas de Galicia 

 

 
Asinado dixitalmente por: 
 

María Carmen Acuña do Campo na data 11/04/2014 12:28:37 
 
María Carmen Gallego Calvar na data 11/04/2014 12:28:46 
 
Manuel Vázquez Fernández na data 11/04/2014 12:28:51 

 
Beatriz Sestayo Doce na data 11/04/2014 12:28:57 
 
María Soledad Soneira Tajes na data 11/04/2014 12:29:02 
 

Ricardo Vicente Docasar Docasar na data 11/04/2014 12:29:07 
 
José Luís Méndez Romeu na data 11/04/2014 12:29:12 
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Á Mesa do Parlamento 

 

O Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, por iniciativa das 

súas deputadas e do seu deputado Carmen Acuña do Campo, Raúl 

Fernández Fernández, Carmen Gallego Calvar, María Quintas 

Alvarez e Manuel Vázquez Fernández, 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 Comisión5.ª, 

Sanidade, Política Social e Emprego. 

 

Exposición de motivos 

 

Tras a publicación do Real decreto 836/2012, do 25 de maio, que foi 

publicado no BOE o 8 de xuño, no que se establecen as características 

técnicas, o equipamento sanitario e a dotación de persoal dos vehículos de 

transporte sanitario por estrada, estableceuse que as comunidades 

autónomas deberían facer o desenrolo do mesmo. 

 

Tanto o real decreto estatal como o borrador do decreto galego, teñen 

provocado moita preocupación nos traballadores e traballadoras deste 

sector, mesmo nas empresas e na cidadanía máis informada. 

 

O persoal polos cambios na titulación esixible para poder traballar no 

transporte, os empresarios pola proximidade do novo concurso e ameaza 

das macro empresas foráneas que xa pululan por Galicia e a cidadanía pola 

posible implantación de copagos e repagos tamén no transporte. 

 

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: 

 

1. Se comprometa a facilitar a homologación a todas as persoas que, ata 

agora, realizaron traballos no transporte sanitario galego. 

 

2. Se poidan seguir utilizando en Galicia todoterreos, como trasporte 

sanitario, dado as peculiaridades da nosa orografía, tal e como se 

acordara nesta Cámara. 
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3. Se busquen fórmulas administrativas que faciliten o acceso ao 

concurso, para adxudicación do trasporte sanitario na nosa 

Comunidade Autónoma ao tecido empresarial galego. 

 

4. Non aplique ningún copago - repago ao transporte sanitario, nin 

urxente nin medicalizado, nin ordinario/programado. 

 

Pazo do Parlamento, 11 de abril de 2014 

 

Asdo.: Carmen Acuña do Campo 

   Raúl Fernández Fernández 

   Carmen Gallego Calvar 

   María Quintas Alvarez 

   Manuel Vázquez Fernández 

Deputadas e deputado do G.P. dos Socialistas de Galicia 

 

Asdo.: José Luis Méndez Romeu 

Portavoz do G.P. dos Socialistas de Galicia  

 

 

 
Asinado dixitalmente por: 
 
María Carmen Acuña do Campo na data 11/04/2014 12:24:47 
 
Raúl Fernández Fernández na data 11/04/2014 12:24:53 

 
María Carmen Gallego Calvar na data 11/04/2014 12:24:58 
 
María Remedios Quintas Álvarez na data 11/04/2014 12:25:01 

 
Manuel Vázquez Fernández na data 11/04/2014 12:25:06 
 
José Luís Méndez Romeu na data 11/04/2014 12:25:11 
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O Grupo Parlamentar da Alternativa Galega da Esquerda (EU-ANOVA), a iniciativa dos 

seu deputados, Ramón Vázquez Díaz e Xabier Ron Fernández, ao abeiro do disposto 

no artigo 160 do Regulamento da Cámara do Parlamento de Galicia, presenta a 

seguinte Proposición non de Lei para o seu debate en comisión, relativa ás 

consecuencias que a ampliación da Ponte de Rande terá sobre o CEIP A Igrexa de 

Redondela. 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:  

 
 
Alternativa Galega da Esquerda amosou dende sempre os seus reparos cara a 

ampliación da Ponte de Rande na AP-9, por consideralo unha desculpa da 

concesionaria para encubrir a falla de obras de mantemento, sendo estas da súa 

exclusiva responsabilidade. A AP-9 sangra a diario a milleiros de Galegos que teñen que 

facer fronte ao pago das elevadas peaxes produto dunha concesión que garante 

beneficios millonarios a empresa adxudicataria, quen por riba carga sobre as arcas 

públicas obras e compensacións inxustificadas. 

 

Pero mais aló desta importante cuestión, a ampliación da Ponte de Rande vai  implicar, 

se nada o impide, o derrube dun centro educativo, o CEIP Igrexa – A Chapela  de 

Redondela,  e a consecuente expropiación dos terreos, deixando sen centro de ensino 

de referencia a mais de 120 alumnos e alumnas  da contorna . A comunidade educativa 

desta zona afectada de Redondela, amosa a súa preocupación ante o inminente peche 

deste centro educativo, inquedanza que se incrementa o saber que, segundo se lles ten 

comunicado, terán que recolocar ós seus fillos noutros centros do Concello. 
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Dende Alternativa Galega da Esquerda consideramos inadmisible que se aproveite a 

ampliación da Ponte de Rande, para pechar unha escola, mais cando tanto o Concello 

como a propia Xunta teñen que ser indemnizados pola expropiación dunhas 

instalacións e duns terreos destinados a usos educativos. 

 

Tendo en conta estes feitos, o Grupo Parlamentar de Alternativa Galega de Esquerda 

presenta a seguinte Proposición non de Lei para o seu debate na comisión: 

 

O Parlamento de Galicia insta á Xunta de Galicia a 

 

- Permitir a continuidade do CEIP Igrexa- A Capela de Redondela, ben na súa 

localización actual ou mediante a construción dun novo centro educativo no 

contorno da súa zona de influencia, de xeito que se evite a perda dun centro de 

ensino imprescindible nesta zona e para  dar resposta ás necesidades 

educativas deste Concello. 

 

Compostela, 11 de abril do 2014, vésperas do 83º aniversario da proclamción da 

República. 

 

Asdo. Ramón Vázquez Díaz 

Asdo. Xabier Ron Fernández 

 

 

 

Asinado dixitalmente por: 

 

José Javier Ron Fernández na data 11/04/2014 14:55:10 

 

Ramón Vázquez Díaz na data 11/04/2014 14:55:13 
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Á MESA DO PARLAMENTO GALEGO 

 

O Grupo Parlamentar da Alternativa Galega da Esquerda, a iniciativa do seu deputado 

Antón Sánchez García, e a través do seu portavoz Xosé Manuel Beiras Torrado, ao 

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

PROPOSICIÓN NON DE LEI para o seu debate en Comisión,  relativa a EDAR de 

Gandarío. 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:                  

                              

 

Alternativa Galega da Esquerda ten denunciado a proposta de ubicación dunha  

Estación Depuradora de Augas Residuais en Gandarío, a escasos metros da praia, e 

baseamos tal denuncia,entre outras cousas, nos propios informes procedentes da 

administración autonómica (Medio Rural e Pesca) que conclúen que o lugar elixido non 

é o idóneo para ubicar unha instalación desas características. Mais, en todo caso, e sen 

renunciar nin un ápice á loita que temos desenvolvido e seguiremos a manter en 

contra dunha EDAR situada no lugar que se pretende, as circunstancias actuais que 

alertan da “inminencia” no comezo das obras fainos poñer o foco sobre aspectos 

fundamentais do proxecto construtivo (coñecemos só unha parte, xa que dende a 

alcaldía insístese en negarnos o acceso á integridade do proxecto) que terían que ser 

obxecto de atención prioritaria e preocupación por parte da Xunta de Galicia,xa que: 

 A depuradora de Gandarío non cumpre co artigo 42 (Condicións xerais das 

edificacións no solo rústico) da Lei 9/2002 de Ordenación urbanística e protección do 

medio rural de Galicia, LOUG, en relación coa superficie de ocupación da parcela 

(limitada pola LOUG a un máximo do 60%). Ao mesmo tempo incumpre a obriga de 

que “Os edificios situaranse dentro da parcela, adaptándose no posible ao terreo e ao 

lugar máis apropiado para conseguir a maior redución do impacto visual e a menor 

alteración da topografía do terreo; ”As condicións de abancalamento obrigatorio e de 
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acabado dos bancais resultantes deberán definirse e xustificarse no proxecto, de modo 

que quede garantido o mínimo impacto visual sobre a paisaxe e a mínima alteración da 

topografía natural dos terreos” “Manterase o estado natural dos terreos ou, se é o 

caso, o uso agrario deles ou con plantación de arboredo ou especies vexetais en, polo 

menos, a metade da superficie da parcela, ou nun terzo dela cando se trate de 

infraestruturas de tratamento ou depuración de augas”. 

 En contra de ditas disposicións legais, de obrigado cumprimento, o proxecto 

prevé unha alteración da rasante natural do terreo, creando unha rasante artificial 

sobreelevada, co cal a depuradora non se construirá semisoterrada, senón máis ben 

semielevada. De feito, a altura total resultante da edificación podería achegarse aos 

oito metros. Este punto contravén tamén un acordo plenario municipal de 2.006 onde 

se acordaba que a instalación da depuradora tería que ser semisoterrada, 

precisamente para causar o mínimo impacto visual posible. Por último, existen indicios 

máis que razoables sobre incumprimentos de preceptos contidos no Plan de 

Ordenación do Litoral (POL) 

 Tendo en conta que o proxecto construtivo da EDAR de Gandarío entra en 

grave contradición coa lexislación urbanística vixente e que se está a anunciar o 

comezo desta obra coma “inminente” pola Xunta de Galicia, o cal -de aceptarse a 

obras nos termos que coñecemos- podería traer graves consecuencias legais no futuro. 

 

Por todo esto Alternativa Galega de Esquerda presenta a seguinte Proposición non de 

Lei: 

1) O Parlamento galego insta á Xunta de Galicia á retirada do actual proxecto 

constructivo da EDAR de Gandarío e a procurar outras alternativas que 

cumplan a lexislación urbanística e que garantan a mellor solución 

ambientalmente. 

 

Compostela, 11 de abril do 2014. 

 

Asdo. Xosé Manuel Beiras Torrado 

Asdo. Antón Sánchez Pérez 

 

 

 

Asinado dixitalmente por: 

 

Xosé Manuel Beiras Torrado na data 11/04/2014 14:59:21 

 

Antón Sánchez García na data 11/04/2014 14:59:27 
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Á MESA DO PARLAMENTO GALEGO 

O Grupo Parlamentar da Alternativa Galega da Esquerda, ao través de a Yolanda Díaz 

Pérez, ao abeiro do recollido no artigo 160 do Regulamento da Cámara, presenta a 

seguinte Proposición non de lei para o seu debate na comisión primeira, relativa a 

retirada do anteproxecto de lei orgánica do poder xudicial. 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:  

 

Non pode valorarase doutro xeito que negativamente o anteproxecto aprobado en 

consello de ministros do 4 de abril, que suporía entre outras cuestións a voadura dos 

órganos xudiciais do noso país, coa eliminación de todos os partidos xudiciais agás os 

das catro capitais provinciais. 

Os danos que se provocan á cidadanía e localidades afectadas apenas importan ao 

ministro da in-xustiza, que concita con cada iniciativa un rexeitamento maior que na 

anterior. Moléstalle ao ministro a existencia dun poder xudicial e busca a súa doma. 

No tempo en que ocupa o ministerio xa modificou pola vía de urxencia a formación e 

aspectos laborais dos xuíces, recortou as súas competencias e rematou coa 

xurisdicción universal. Medidas todas elas que abondan na procura de limitar a 

independencia do poder xudicial. E desenvolveu un programa de repagos nas taxas 

xudiciais que dificultan o acceso da cidadanía a tutela xudicial efectiva. O ministro que 

indulta corruptos quere ter baixo control ao poder xudicial.  Tan coherente como 

indigno. 

O anteproxecto que conta con outras moitas tachas  contempla en particular a 

supresión dos actuais partidos xudiciais por outra organización xudicial que se limitaría 

a ter sede nas catro capitais provinciais, ignorando a realidade poboacional galega, 

caracterizada por un poboamento disperso. Esta cidadanía vai sufrir o alonxamento 

físico da administración de xustiza cos custos económicos e de tempo derivados dos 

desprazamentos a que vai obrigar a supresións dos partidos xudiciais. Cómpre lembrar 

que a ese poboamento espallado hai que engadir a realidade dunha capital do país e 
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da primeira cidade por poboación e un dos núcleos económicos básicos do país que 

non son capitais provinciais. Cómpre sinalar a desaparición dos xulgados de paz en 

consonancia coa prevista privatización do rexistro civil. Todo moi congruente coa 

política do ministerio de dificultar/impedir a tutela xudicial efectiva. 

Outras das pretensións do anteproxecto é xerar unha sorte de lei mordaza sobre 

xuíces e asociacións xudiciais, que non poderán expresar a súa posición  sobre un caso 

de interese público que se atope en tramitación. Coártase a liberdade de expresión. 

Suprime a figura dos decanos do partido xudicial, elexidos de xeito democrático polos 

propios xuíces, e as xuntas de xuíces. Os presidentes dos tribunais de instancia os 

escollerá o CXPX non os seus compañeiros e compañeiras. 

O anteproxecto non garante a independencia xudicial, algo de consecuencias 

incalculables, e o principio de xuíz natural, o que vai xerar unha estrutura máis 

xerarquizada e restritiva. 

Ou entrega máis poder a Audiencia Nacional, o tribunal de excepción herdado ao 

traverso de mediacións legais do franquismo. 

Iso si, en consonancia coas disposicións franquistas e para que non haxa dúbidas, 

acórdase o aforamento  da raíña, consorte e dos príncipes de Asturias. Nunca se sabe 

se o van necesitar! 

En atención aos prexuízos que causa, o grupo parlamentar da Alternativa Galega da 

Esquerda presenta a seguinte proposición non de lei para o seu debate na comisión: 

- O Parlamento Galego insta á Xunta a que se diriza ao goberno do Estado 

reclamando a retirada do anteproxecto de reforma da lei orgánica do poder 

xudicial. 

Compostela, 11 de abril, vésperas do 83º aniversario da proclamación da República. 

 

Asdo. Yolanda Díaz Pérez 

 

 

 

Asinado dixitalmente por: 

 

Yolanda Díaz Pérez na data 11/04/2014 14:50:59 
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Á Mesa do Parlamento 

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

dos deputados Daniel Rodas Chapela e Francisco Xesús Jorquera Caselas, ao abeiro 

do disposto no Regulamento da Cámara, presenta a seguinte Proposición non de lei, 

para o seu debate en Comisión, relativa á adopción de medidas por parte da 

Consellaría de Medio Rural e Mar co obxecto de enfrontar a situación de 

estrangulamento económico no cultivo de mexillón, o que está a provocar a venda de 

viveiros flotantes. 

 

A actividade do cultivo do mexillón durante o ano 2013 sufríu diversas 

adversidades que influíron negativamente no proceso de cultivo e na comercialización. 

Diversos episodios de biotoxinas tiveron lugar nas principais datas do ano: Semana 

Santa, agosto e outubro, o que provocou que nos momentos de maior demanda de 

produto os principais polígonos de cultivo permaneceran pechados. A elo hai que 

sumarlle os temporais do outono-inverno có cal unha parte significativa dos bivalvos 

acabaron no fondo do mar. 

Dende que no ano 2007 se levou a cabo o Tratado de Libre Comercio entre 

Chile e a UE, xunto coa liberalización de inversións españolas neste país, o mexillón 

galego ven sufrindo unha forte competencia, sobre todo no produto elaborado para 

conserva. Unha competencia importante que provocou que o modelo galego se 

modificase destinándose na actualidade máis do 60% para consumo en fresco mentres 

que para conserva vai menos do 40%. 

Esta situación de presión está mudando este ano, provocado polo 

desabastecemento de semente que está tendo a produción chilena, isto ten como 
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consecuencia que o nivel de produción sexa sensiblemente inferior ao de anos 

procedentes o que está a xerar unha elevada demanda por parte do sector transformador.  

Esta demanda non sempre pode ser atendida, dado que o ano pasado os procesos 

de peches administrativos e o mal tempo provocaron un retraio importante na 

recolección de mexilla, o que está a provocar un retraio no cultivo e engorde do bivalvo. 

Polo que é de esperar unha campaña moito máis retraída que en anos anteriores e con 

unha produción claramente inferior. 

Esta situación de alta demanda do mexillón contrasta coa situación financeira 

que está a atravesar o sector. Cada vez é máis habitual encontrar anuncios nas axencias 

inmobiliarias de que se venden bateas, e os prezos que se barallan son moi inferiores aos 

que se alcanzaban non hai moito tempo. Esta situación debería facernos reflexionar 

sobre a situación que está a pasar o sector, da política que se desenvolveu de apoio e 

subvencións e a situación actual de estrangulamento económico, ao faltar o creto, ao 

non ter avales da compra e ao pagar “tarde, mal e arrastro”, provocando que moitos dos 

propietarios acaban escollendo a opción de venda. 

A política de apoio ao sector debería estar regulada e controlada en base a 

criterios de mantemento e de garante do dereito a poder ser cultivador, pois debemos 

lembrar que é unha concesión pública para a explotación dun recurso e que a mesma 

pertence a Xunta de Galicia. 

 

Estas son as razóns que levan ao BNG a formular 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 adoptar medidas co obxecto 

de enfrontar a situación de estrangulamento económico no cultivo de mexillón, o que 

está provocando a venda de viveiros flotantes.” 

 

Santiago de Compostela, 14 de abril de 2014 

 

Asdo.: Daniel Rodas Chapela 

Deputado do G.P. do BNG 

Francisco Xesús Jorquera Caselas  

Portavoz do G.P. do BNG 

 

 

 

Asinado dixitalmente por: 

 

Daniel Rodas Chapela na data 14/04/2014 10:29:18 

 

Francisco Xesús Jorquera Caselas na data 14/04/2014 10:29:24 
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Á Mesa do Parlamento 

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

iniciativa da deputada Ana Belén Pontón Mondelo, ao abeiro do disposto no 

Regulamento da Cámara presenta a seguinte Proposición non de lei para o seu 

debate en Comisión, relativa á denuncia sobre a discriminación e vulneración de 

dereitos que se producen na Galiza en relación coa lingua galega. 

A lingua galega rexistra tendencias preocupantes en relación co seu presente 

e o seu futuro. Máis de tres décadas de vixencia da Lei de Normalización 

Lingüística non conseguiron o obxectivo que marca o propio Estatuto de 

Autonomía no seu artigo 5º, no que establece: 

“3. Os poderes públicos da Galiza garantirán o uso normal e oficial 

dos dous idiomas e potenciarán o emprego do galego en todos os planos 

da vida pública, cultural e normativa, e disporán os medios necesarios 

para facilitar o seu coñecemento. 

4. Ninguén poderá ser discriminado por causa da lingua.” 

Este mandato está lonxe de ser verdade. Trinta anos despois hai numerosos 

estudos científicos que verifican unha realidade palpábel e alarmante: unha 

acusada e persistente  perda de falantes da lingua galega nas xeracións máis 

novas (tal e como mostran o Mapa Sociolingüístico Galego nas súas diversas 

edicións, as estatísticas feitas a través dos censos de poboación ou outros estudos, 

mesmo de tipo cualitativo que tamén mostran a persistencia de importantes 

preconceptos arredor do noso idioma e a creación de novos estigmas 
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lingüísticos); unha escasa incidencia do sistema escolar no mantemento do 

galego como lingua social e unha capacitación lingüística inferior en galego que 

en castelán; ou a persistencia de discriminacións para o uso do galego. 

Resulta obvio que se mantén unha clara situación de discriminación para o 

galego e para as persoas que o empregan e hai amezas serias para o seu futuro. 

Unha situación que ten empeorado de maneira evidente nos últimos cinco anos, 

coa aplicación dunha política que só pode cualificarse de lingüicida e de buscar 

deliberademente un retroceso do galego en todos os ámbitos.  

A lingua galega é a única lingua do Estado que perde falantes. Co agravante 

de termos un Goberno Galego que actúa como axente da desgaleguización así  

temos un relatorio grande e amplo de contrarreformas. Sirva o seguinte só como 

pequena mostra do dito: 

- O decreto contra o galego que fixou a prohibición da docencia en 

galego dalgunhas materias,  

- a eliminación do galego como requisito no acceso á Función 

Pública 

- despedimento do profesorado que impartía cursos en galego para 

adultos,  

- negación de contratos predoutorais a quen entregou documentación 

en galego, sen unha actuación e resposta a Xunta de Galiza, 

- a redución da presenza do galego nos medios de comunicación,  
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- a eliminación do galego do programa informático da 

Administración de Xustiza,  

- a marxinalide dos recursos adicados á normalización da lingua 

galega 

En definitiva unha crónica do disparate e de ataques á lingua galega que urxe 

modificar. Por dignade e respecto para o pobo galego e a lingua que este creou. A 

nosa obriga é non só mantela viva no presente, senón desterrar os desprezos e 

discriminacións que esta segue padecendo. 

 

Polo dito formulamos a seguinte Proposición non de lei para o seu debate en 

Comisión: 

“O Parlamento de Galiza acorda como resolución declarar: 

1.  A súa fonda preocupación pola evolución da lingua galega que 

ven rexistrando unha situación crítica, como pon de manifesto a acusada e 

persistente  perda de falantes nas xeracións máis novas; unha escasa 

incidencia do sistema escolar no mantemento do galego como lingua 

social, unha capacitación lingüística inferior en galego que en castelán, ou 

a persistencia de discriminacións diarias e en todos os ámbitos  para o uso 

do galego. 

2. O seu profundo desacordo coas políticas que veñen aplicando o 

Goberno da Xunta de Galiza e o Goberno Central, que non só persegue 

frear o proceso de normalización e recuperación de usos e espazos para o 
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galego, senón que se manifestan contrarias á legalidade vixente, tanto no 

ámbito galego, como no relativo á normativa internacional que ampara e 

protexe os dereitos lingüísticos. En congruencia, o Parlamento de Galiza 

reclama que se cumpran os mandatos legalmente establecidos en materia 

de normalización da lingua galega e se rectifiquen todas as medidas que 

violan o dereito a vivir e expresarse libremente na lingua propia da Galiza. 

3. A vontade de sumarse á iniciativa social presentada pola Mesa 

Pola Normalización Lingüística para denunciar ante a ONU a situación e 

discriminacións da lingua galega, colaborando coas entidades e 

institucións que promoven esta iniciativa.” 

 

Santiago de Compostela, 14 de abril de 2014 

 

Asdo.: Ana Belén Pontón Mondelo 

Portavoz s. do G.P. do BNG 

 

 

 

Asinado dixitalmente por: 

 

Ana Belén Pontón Mondelo na data 14/04/2014 11:47:57 
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Á Mesa do Parlamento 

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

deputada Ana Belén Pontón Mondelo e do deputado Cosme Pombo Rodríguez, ao 

abeiro do disposto no Regulamento da Cámara, presenta a seguinte Proposición non de 

lei para o seu debate en Comisión, relativa ás actuacións que ten previsto realizar a 

Xunta de Galiza en relación coas deficiencias e problemas do CEIP de Predouzos 

(Brión). 

 

O Goberno Galego difunde por terra, mar e aire a idea de que é o goberno que 

máis inviste en gasto social. Seguindo esta mesma liña argumental, aseguran que son 

capaces de facer máis con menos, é dicir, encarnan a versión moderna da multiplicación 

dos pan e os peixes. Porén a realidade existe alén da propaganda e por desgraza os 

recortes están afectando a dereitos fundamentais como e o da educación. Recortes que 

non só inciden en ter menos profesorado ou no recorte de servizos e dereitos como a 

gratuidade dos libros de texto, senón que afectan mesmo ás labores de mantemento e 

conservación dos centros. 

Un dos centros afectados por esta situación é o Ceip de Pedrouzos. A 

comunidade escolar denuncia que existen pingueiras en distintas dependencias, 

filtracións, falsos teitos estragados pola acumulación de auga, luminarias caídas, 

empozamentos que inutilizan algún dos accesos ó patio de recreo dos máis pequenos, 

tubaxes oxidadas que fan imposible consumir  auga da billa, depósito de gas inutilizado 

por fugas, ascensor inutilizador por inundación… son só algúns dos danos que sofre o 

Ceip de Pedrouzos, en Brión. O pavillón de Primaria ten preto de 30 anos, pero as 

dependencias de Infantil, con apenas cinco dende a súa posta en funcionamento, son as 

que precisan una intervención máis urxente.  
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Estes feitos son de sobra coñecidos pola Administración educativa que non ten 

dado unha resposta acaída. De feito existe unha crítica de pais e nais pola negativa da 

consellaría de Educación a dar prazos concretos para arranxar os problemas que se 

teñen detectado. 

Desde o Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego (BNG), sumamos a 

nosa voz a esta reclamación. Investir en educación é investir en futuro, nun país máis 

xusto e igualitario. Consideramos que as instalacións educativas deben ter unhas 

condicións dignas que permitan un desenvolvemento desta etapa o máis frutífero 

posíbel. Estas condicións non se dan hoxe neste centro, debe ser esta unha prioridade 

clara do Goberno Galego. 

 

Polo dito, formúlase a seguinte proposición non de lei relativa ás actuacións que 

debe realizar a Xunta de Galiza en relación coas deficiencias e problemas do CEIP de 

Predouzos (Brión), para o seu debate en comisión: 

“O Parlamento insta á Xunta de Galiza a iniciar coa maior celeridade e urxencia 

as obras precisas para arranxar as deficiencias estruturais do CEIP Pedrouzos, 

garantindo en todo caso o seu remate antes de que se inicie o curso 2014-2015.” 

 

Santiago de Compostela, 14 de abril de 2014 

 

Asdo.: Ana Belén Pontón Mondelo 

Portavoz s. do G.P. do BNG 

Cosme Pombo Rodríguez 

Deputado do G.P. do BNG 
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Asinado dixitalmente por: 

 

Ana Belén Pontón Mondelo na data 14/04/2014 12:07:36 

 

Cosme Eladio Pombo Rodríguez na data 14/04/2014 12:07:42 
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Á Mesa do Parlamento 

O Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego (BNG), por iniciativa da 

súa deputada Ana Belén Pontón Mondelo, ao abeiro do disposto no Regulamento da 

Cámara, presenta a seguinte Proposición non de lei para o seu debate en Comisión, 

relativa á aplicación práctica do Plan Xeral de Normalización da Lingua Galega e a 

presentación ante o Parlamento das medidas ao efecto. 

 

O Plan Xeral de Normalización da Lingua Galega foi aprobado por unanimidade 

deste Parlamento  hai case unha década. Foi un acordo relevante de todas as forzas 

políticas e axentes sociais e poñía de manifesto unha vontade de avanzar no necesario 

proceso de normalización da lingua galega. 

Unha das previsións do Plan tiñan a ver co establecemento de procedementos de 

seguimento, avaliación e control do PXNLG e a necesaria información ao Parlamento 

Galego. Concretamente indicábaselle á Xunta de Galiza que debería presentar ante o 

Parlamento a programación anual para o desenvolvemento do mesmo. 

Porén o Goberno da Xunta de Galiza incumpre sistematicamente os mandatos 

establecidos polo Parlamento en relación co Plan Xeral de Normalización da Lingua 

Galega. 

 

Polo dito formulamos a seguinte Proposición non de lei para o seu debate en 

Comisión: 

“O Parlamento de Galiza insta á Xunta de Galiza a cumprir coas resolución 

aprobadas de xeito unánime pola Cámara Galega en 21 de setembro de 2014 en relación 
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coa aplicación e seguimento do Plano Xeral de Normalización da Lingua Galega e en 

congruencia coas mesmas: 

-Establecer os procedementos de seguimento, avaliación e control do Plan Xeral de 

Normalización da Lingua Galega, informando con regularidade ao Parlamento. 

-Presentar ante o Parlamento de Galiza a programación anual para o 

desenvolvemento das medidas propostas no Plano Xeral de Normalización da Lingua 

Galega.” 

 

Santiago de Compostela, 14 de abril de 2014 

 

Asdo.: Ana Belén Pontón Mondelo 

Portavoz s. do G.P. do BNG 

 

 

 

Asinado dixitalmente por: 

 

Ana Belén Pontón Mondelo na data 14/04/2014 13:01:39 
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Á MESA DO PARLAMENTO GALEGO 

O  Grupo Parlamentar da Alternativa Galega da Esquerda,  ao través das deputadas 

Yolanda Díaz Pérez e Eva Solla Fernández,  ao abeiro do recollido no artigo 160 do 

Regulamento da Cámara, presenta a seguinte Proposición non de lei para o seu 

debate en comisión, relativa ao financiamento do tratamento médico con Sofosbuvir. 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:  

 

O sofosbuvir é un medicamento inhibidor no tratamento da hepatite C crónica en 

adultos, que se emprega combinado con outros antivirais. Este medicamento xa 

recibiu a autorización da comisión europea. 

O SERGAS, como acredita un informe emitido polo CHUAC en marzo, solicitou este 

medicamento para a súa dispensación a doentes que agardan un transplante de 

fígado, facendo constar que dispón da carta de autorización dende 4 de febreiro, data 

dende a que se agarda resposta sobre o financiamento deste fármaco; resposta que se 

demora por parte da farmacia hospitalaria.  

Este grupo parlamentar quere significar que nos atopamos diante dun economicismo 

que xoga coa vida de doentes. Circunstancia xa advertida e denunciada en demasiadas 

ocasións e que tórnase a repetir. Esta demora economicista xa está a causar danos á 

saúde dos doentes autorizados a tomar este fármaco; esta demora economicista pode 

converterse nunha neglixencia criminal. Urxe que a Xunta de Galicia proporcione este 

medicamento aos doentes que o teñen prescrito e se faga cargo dos custes do mesmo. 

En atención ao sinalado, o grupo parlamentar da Alternativa Galega da Esquerda  

formula  a seguinte proposición non de lei para o seu debate na comisión: 
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- O Parlamento Galego insta a Xunta a que de xeito urxente garanta a 

dispensación efectiva e gratuita do sofosbuvir  aos doentes que o teñan 

prescrito. 

 

Compostela, 14 de abril do 2014, no octoxésimo terceiro aniversario da proclamación 

da II República. 

 

Asdo. Yolanda Díaz Pérez 

Asdo. Eva Solla Fernández 

 

 

 

Asinado dixitalmente por: 

 

Eva Solla Fernández na data 14/04/2014 13:37:28 

 

Yolanda Díaz Pérez na data 14/04/2014 13:37:40 
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Á Mesa do Parlamento 

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

dos deputados Daniel Rodas Chapela e Francisco Xesús Jorquera Caselas, ao abeiro 

do disposto no Regulamento da Cámara, presenta a seguinte Proposición non de lei 

para o seu debate en Comisión, instando ao Goberno galego a rexeitar os criterios dos 

fondos comunitarios para a paralización definitiva dos buques de pesca galega e a 

revocar a actual orde de axudas á paralización definitiva de buques pesqueiros afectados 

polo Plan de xestión integral da baixura. 

 

Ven de publicarse a Orde do 3 de abril de 2014 pola que se establecen as bases 

reguladoras para a concesión, en réxime de concorrencia competitiva, das axudas á 

paralización definitiva dos buques pesqueiros afectados polo Plan de xestión integral da 

pesca de baixura no caladoiro nacional do Cantábrico-Noroeste, cofinanciadas nun 75% 

co Fondo Europeo de Pesca 

Estas axudas van destinadas a embarcacións sometidas a plans de recuperación, 

plans de xestión, plan nacional de desmantelamento, medidas de urxencia da Comisión, 

medidas de urxencia do Estado membro, medidas dos estados membros dentro das 12 

millas, aplicables unicamente aos buques pesqueiros que enarbolen o seu pavillón. 

A finalidade desta orde é acatar as directrices de Bruxelas, no sentido de adaptar 

a nosa flota á dispoñibilidade dos recursos, non mediante mellores negociacións e un 

trato xusto, senón mediante a redución do esforzo pesqueiro, asumindo como propio a 

obrigatoriedade de ter que reducir o número de embarcacións como principal piar dos 

fondos comunitarios que  a actual consellaría subscribe, apoia e comparte.  
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Prantéxaselle unha solución individual ao armador, mentres as tripulacións 

quedan ao pairo para que as embarcacións galegas poidan servir de arrecifes artificiais 

ou de elementos folclóricos nas rotondas dos paseos marítimos, promocionando o que 

puido ser e acabou sendo a flota galega. 

 

Estas son as razóns que levan ao BNG a formular a seguinte Proposición non de 

lei para o seu debate en Comisión: 

“O Parlamento de Galiza, insta ao Goberno galego a non aceitar o 

prantexamento dos fondos europeos para pesca dos que unha parte significativa dos 

mesmos vaia destinado ao despeze. Non aceptar o modelo imposto polos fondos do 

FEMP que mantén ditos investimentos e a paralizar a actual orde de axudas á 

paralización definitiva de buques pesqueiros afectados polo Plan de xestión integral da 

baixura”. 

 

Santiago de Compostela, 15 de abril de 2014 

 

Asdo.: Daniel Rodas Chapela 

Deputado do G.P. do BNG 

Francisco Xesús Jorquera Caselas 

Portavoz do G.P. do BNG 

 

 

 

Asinado dixitalmente por: 
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Daniel Rodas Chapela na data 15/04/2014 12:52:12 

 

Francisco Xesús Jorquera Caselas na data 15/04/2014 12:52:20 
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Á Mesa do Parlamento 

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

das súas deputadas Ana Belén Pontón Mondelo e Tereixa Paz Franco, ao abeiro do 

disposto no Regulamento da Cámara, presenta a seguinte Proposición non de lei para 

o seu debate en Comisión, relativa á adopción de medidas destinadas á normalización 

da lingua galega no ámbito da administración da Xustiza. 

 

A vixente Lei de Normalización Lingüística, establece no seu artigo 7.3 que “a 

Xunta de Galiza promoverá, de acordo cos órganos correspondentes, a progresiva 

normalización do uso do galego na Administración Lingüística”. Porén, tres décadas 

despois da promulgación deste mandato legal, a realidade da xustiza en galega segue  a 

marxinar e discriminar a lingua galega, mesmo se ten producido un retroceso importante 

nos últimos cinco anos. Segundo os datos oficiais, só o 3,5% das sentenzas e 

procedementos xudiciais se redixen en lingua galega. É dicir, que o 96,5% se realizan 

en español, dando conta da discriminación da lingua propia da Galiza.  

O BNG considera que a normalización da lingua galega na xustiza é non só 

tarefa urxente, senón precisa para acadar unha xustiza de calidade e que teña en contan a 

realidade na que se insire. Valoramos e temos moi en consideración ás iniciativas que 

profesionais da xustiza impulsan na defensa do idioma. Ora ben, o proceso de 

normalización non pode sustentarse no voluntarismo e entusiasmo individual, ou de  

colectivos sociais, senón implicar a administración galega e a propia administración de 

xustiza.  

A clave para poder rematar coa exclusión e discriminación da lingua galega é un 

cambio de actitude dos poderes públicos neste ámbito. Precísanse modificacións legais, 
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así como un impulso na dotación de medios, recursos e esforzos destinados a esta tarefa. 

O obxectivo debe ser normalizar a presenza do galego e rematar coas continúas 

discriminacións que sufre o galego na administración de xustiza na Galiza. 

 

Polo dito formulamos a seguinte proposición non de lei para o seu debate en  

Comisión: 

“O Parlamento de Galiza insta a Xunta de Galiza a, en cumprimento da Lei 

3/1983 de normalización lingüística, do Plano Xeral de Normalización da Lingua 

Galega, da Carta Europea das Linguas Rexionais ou Minoritarias e a Declaración 

Universal de Dereitos Lingüísticos, introducir o galego como lingua normal de traballo 

e de uso preferente na Administración de Xustiza na Galiza, a fin de garantir o dereito a 

que toda persoa poida utilizar e ser atendida no idioma galego en calquera trámite ou 

procedemento da Administración de Xustiza, en todos e cada unha das partes dos 

procesos xudiciais, rexistrais e notariais, tanto oralmente como por escrito, adoptando 

con esa finalidade as seguintes medidas: 

1. Impulsar no marco da reforma da Lei Orgánica do Poder Xudicial, que sexa 

considerado como requisito para o exercicio de funcións xurisdicionais na Galiza o 

dominio oral e escrito da lingua galega, así como o coñecemento dos Dereitos Público e 

Civil propios da Galiza. 

2. Adopción de medidas de promoción profesional e prestixio ás funcionarias e 

funcionarios que utilicen o galego, feito que será considerado como mérito e incentivo. 

3. Os programas de formación do funcionariado incorporarán a capacitación 

lingüística en galego, así como a cultura galega e o réxime xurídico das linguas. 
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4. Establecer programas específicos de formación técnica e terminolóxica en 

lingua galega das e dos xestores administrativos, procuradoras/es e avogadas/os. 

5. Impartición regular e sistematizada de cursos de linguaxe xurídica galega- 

básico, medio e superior- para o funcionariado galego ao servizo da Administración de 

Xustiza. 

6. Deseñar e pór en marcha campañas de información sobre os dereitos 

lingüísticos das e dos cidadáns nas súa relacións coa Administración de Xustiza, que 

lembren a legalidade do uso do galego no ámbito xudicial e animen á cidadanía ao seu 

emprego normal. 

7. Garantir que as aplicacións informáticas e todos os formularios de uso no 

ámbito da xustiza. Singularmente garantirase unha aplicación informática de xestión 

procesal para o soporte da información relativa aos procedementos xudiciais en galego e 

con presenza en todos os xulgados galegos. 

8. Levarase adiante unha actuación integral, no prazo dun ano, de galeguización 

da rotulaxe, sinaléctica, documentación, selos... nos que se empregará a forma 

toponímica correcta. 

9. As actuacións xudiciais emprendidas polo Goberno Galego ou as entidades 

instrumentais tramitarase, oralmente e por escrito, en galego. 

10. Elaborar e aprobar unha normativa que garanta, no eido específico das 

notarías, o dereito inalienábel das persoas ao uso da lingua galega en toda actuación, 

ben sexa oral ou documental, sen discriminación en termos de prezo ou demora. Esta 

normativa preverá que se faciliten medios técnicos e terminolóxicos aos seus titulares, 

programas de capacitación lingüística en galego aos seus traballadores e traballadoras, e 

cantas medidas sexan precisas para asegurar o exercicio práctico deste dereito. Ademais 
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establecerase a creación dun premio anual á notaría que máis destaque pola introdución 

do galego no seu traballo profesional.” 

 

Santiago de Compostela, 15 de abril de 2014 

 

Asdo.: Ana Belén Pontón Mondelo 

Portavoz s. do G.P. do BNG 

Tereixa Paz Franco 

Deputada do G.P. do BNG 

 

 

 

Asinado dixitalmente por: 

 

Ana Belén Pontón Mondelo na data 15/04/2014 13:52:22 

 

María Tareixa Paz Franco na data 15/04/2014 13:52:28 
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