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Pardo López, María del Carmen, e 9 máis

Sobre o impulso pola Xunta de Galicia, xunto coas organizacións

profesionais, clústers ou asociacións empresariais que sectorial-

mente teñan intereses na eurorrexión Galicia-Norte de Portugal, de
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1.4. Procedementos de información
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- 35427 - 24370 (09/PRE-005832)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego

Jorquera Caselas, Francisco Xesús
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crición de participacións preferentes e obrigas subordinadas 108447
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cia Española da Administración Tributaria para evitar as consecuen-

cias fiscais da recuperación da dispoñibilidade dos seus aforros

polas persoas afectadas pola comercialización das participacións

preferentes e obrigas subordinadas 108448

- 35256 - 24555 (09/PRE-005851)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Fernández Fernández, Raúl e 4 máis

Sobre os datos referidos ao pagamento pola Xunta de Galicia das

indemnizacións correspondentes aos afectados polas expropiacións

levadas a cabo no concello de Nigrán para a execución das obras de

mellora da seguridade viaria na estrada PO-325, Vigo-A Ramallosa,

as razóns da demora e o prazo previsto para o remate do proceso

108449

- 35257 - 24556 (09/PRE-005852)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Fernández Fernández, Raúl e 4 máis

Sobre os datos referidos ao pagamento pola Xunta de Galicia das

indemnizacións correspondentes aos afectados polas expropiacións

levadas a cabo no concello de Vigo para a execución das obras de

mellora da seguridade viaria na estrada PO-325, Vigo-A Ramallosa,

as razóns da demora e o prazo previsto para o remate do proceso

108451

- 35249 - 24592 (09/PRE-005857)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego

Adán Villamarín, María do Carme

Sobre o nivel de execución do acordo parlamentario referido á axili-

zación da tramitación dos expedientes para a concesión da renda e

axudas de inclusión social de Galicia, así como os datos ao respecto

108453

- 35430 - 24773 (09/PRE-006635)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego

Rodas Chapela, Daniel, e Adán Villamarín, María do Carme

Sobre os datos referidos aos investimentos levados a cabo pola

Xunta de Galicia na Factoría Naval de Marín, o control realizado ao

respecto e a decisión que se vai adoptar en relación co expediente

de regulación de emprego proposto pola empresa, así como as

medidas previstas para a recuperación dos créditos e avais outor-

gados polo Igape e Xesgalicia e a exixencia de responsabilidades

aos xestores 108454

- 35425 - 24794 (09/PRE-006639)
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Jorquera Caselas, Francisco Xesús

Sobre o impacto na autonomía fiscal e financeira de Galicia da

reforma fiscal anunciada polo Goberno central e as previsións do

Goberno galego respecto da demanda da súa retirada 108456

- 35428 - 24865 (09/PRE-006789)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego

Adán Villamarín, María do Carme, e Jorquera Caselas, Francisco

Xesús

Sobre a resposta da concelleira de Servizos Sociais do Concello de

Cambre a unha pregunta referida ás actividades dese ente para eli-

minar a discriminación por opción ou identidade sexual, e as actua-

cións levadas a cabo polo Goberno galego para a aplicación nos

concellos da Lei 2/2014, do 14 de abril, pola igualdade de trato e a

non discriminación de lesbianas, gays, transexuais, bisexuais e

intersexuais en Galicia 108458

- 35421 - 25039 (09/PRE-007354)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego

Rodas Chapela, Daniel, e Pontón Mondelo, Ana Belén
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Sobre o dereito ao exercicio do sufraxio universal por persoas que

non cumpren os requisitos establecidos na Confraría de Noia

108460

- 35250 - 25524 (09/PRE-007386)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego

Adán Villamarín, María do Carme

Sobre o número de solicitudes recibidas, concedidas e rexeitadas

para a concesión de subvencións dirixidas a entidades locais para a

contratación temporal de persoas en situación de risco de exclusión

social perceptoras da Risga 108462

- 35277 - 25850 (09/PRE-007404)
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Paz Franco, María Tereixa

Sobre a necesidade de realizar unha campaña informativa entre as
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sións percibidas no estranxeiro 108464

- 35274 - 25903 (09/PRE-007408)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Losada Álvarez, Abel Fermín e 2 máis

Sobre medidas conducentes a axudar o sector industrial galego a

saír da crise e crear emprego 108466

- 35429 - 26372 (09/PRE-007444)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego

Adán Villamarín, María do Carme

Sobre a valoración do Goberno galego respecto do cumprimento

dos obxectivos de xeración de emprego e investimentos anunciados

na resolución do concurso eólico, o prazo previsto e a elaboración

dalgunha medida para ese fin, así como para evitar a perda de posi-

cións do sector dentro do Estado español 108468

- 35276 - 27082 (09/PRE-007472)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Gallego Lomba, José Manuel e 2 máis

Sobre a valoración e as medidas previstas polo Goberno galego en

relación cos datos referidos ao descenso das vendas e á perda de

emprego no comercio retallista en Galicia no mes de xullo de 2014

108469

- 35235 - 27088 (09/PRE-007474)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Gallego Lomba, José Manuel e 2 máis

Sobre os investimentos levados a cabo polo Goberno galego para a

reparación dos portos afectados polos temporais durante os meses

de inverno, así como os datos ao respecto 108471

- 35262 - 27247 (09/PRE-007488)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego

Prado Cores, María Montserrat

Sobre a porcentaxe de uso da lingua galega nos espazos publicita-

rios emitidos pola radio e a televisión públicas de Galicia no ano

2009 e na actualidade, así como as medidas adoptadas polo direc-

tor xeral da CRTVG desde a súa toma de posesión no ano 2009

para aumentar a súa presenza 108474

- 35255 - 27294 (09/PRE-007490)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Gallego Calvar, María Carmen e 2 máis

Sobre os datos referidos á concesión e denegación das axudas con-

vocadas pola Consellería de Traballo e Benestar, con destino aos

concellos, co fin de promover a inclusión laboral das persoas per-

ceptoras da renda de inserción laboral de Galicia 108476

- 35275 - 27437 (09/PRE-007499)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Gallego Calvar, María Carmen e 3 máis

Sobre os datos referidos ao alcance en Galicia da fraude das empre-

sas Fórum Filatélico, Afinsa Bienes Tangibles, S.A., e Arte y Natura-

leza Gespart, S.L., as xuntanzas mantidas polo Goberno galego

coas persoas afectadas ou os seus representantes e as xestións

realizadas na súa defensa 108478

- 35237 - 27978 (09/PRE-007560)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego

Adán Villamarín, María do Carme, e Jorquera Caselas, Francisco

Xesús

Sobre o posible impacto no sector empresarial galego da redacción

que presenta a proposta de real decreto que regula a produción

eléctrica nos territorios non peninsulares 108480

- 35432 - 29125 (09/PRE-007713)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego

Adán Villamarín, María do Carme, e Paz Franco, María Tereixa

Sobre a avaliación realizada en relación co Programa galego de

muller e ciencia 2008-2012 e a fase de elaboración en que se atopa

o segundo programa 108481

- 35278 - 29161 (09/PRE-007717)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Burgo López, María Concepción e 2 máis

Sobre os datos referidos ás achegas da Consellería de Cultura,

Educación e Ordenación Universitaria, ou de calquera organismo

SUMARIO



dependente da Xunta de Galicia, a Bugalicia nos anos 2011, 2012

2013 e 2014 108483

- 35236 - 29251 (09/PRE-007744)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego

Pombo Rodríguez, Cosme Eladio e 3 máis

Sobre as actuacións previstas polo Goberno galego para evitar os

desafiuzamentos por procesos de execución hipotecaria, así como

para reclamarlles ás entidades financeiras o cumprimento da lexis-

lación europea en materia de cláusulas chan, a devolución ás fami-

lias das cantidades indebidamente cobradas e a procura de solu-

cións negociadas e compartidas 108485

- 35422 - 29390 (09/PRE-007756)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego

Adán Villamarín, María do Carme, e Paz Franco, María Tereixa

Sobre a finalidade dos convenios asinados pola Consellería de Eco-

nomía e Industria cos medios de comunicación durante o segundo

cuadrimestre do ano 2014 108488

- 35420 - 29522 (09/PRE-007765)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego

Rodas Chapela, Daniel, e Jorquera Caselas, Francisco Xesús

Sobre os datos referidos á concesión e denegación nos anos

2009, 2010, 2011, 2012 e 2013 das axudas destinadas ás persoas

mariscadoras a pé para que poidan completar os períodos míni-

mos de cotización ao Réxime Especial dos Traballadores do Mar,

co fin de acadar a pensión de xubilación, así como as medidas

impulsadas pola Consellería do Medio Rural e do Mar para modifi-

car os criterios fixados ao respecto e garantir o dereito universal a

esa prestación 108489

- 35252 - 29655 (09/PRE-007791)

Grupo Parlamentario da Alternativa Galega de Esquerda

Díaz Pérez, Yolanda

Sobre as xestións levadas a cabo e previstas pola Xunta de Galicia

diante do Goberno central para evitar as demoras e a falta de paga-

mento de salarios ás persoas traballadoras da empresa Cleanet,

adxudicataria do servizo público de limpeza das dependencias do

Arsenal en Ferrol 108492

- 35431 - 30022 (09/PRE-007820)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego

Prado Cores, María Montserrat

Sobre as razóns do mantemento, nos orzamentos da Xunta de Gali-

cia para o ano 2015, dos recortes sociais, laborais e salariais para

os empregados públicos 108493

- 35424 - 30935 (09/PRE-007900)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego

Pontón Mondelo, Ana Belén

Sobre o contido do informe do Consello de Contas en relación cos

procedementos de contratación de obra pública da Consellería de

Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas, e as actuacións previs-

tas ao respecto 108495

- 35238 - 31504 (09/PRE-007932)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Caamaño Domínguez, Francisco e 2 máis

Sobre as medidas que debe adoptar a Xunta de Galicia destinadas ao

mantemento e protección da igrexa de Santa Eulalia de Bóveda (Lugo)

108497

- 35423 - 31605 (09/PRE-007940)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego

Pontón Mondelo, Ana Belén

Sobre a modificación pola Xunta de Galicia das condicións para a

adhesión ao sistema promovido pola Administración autonómica

para a xestión institucional dos residuos domésticos 108499

- 35239 - 31688 (09/PRE-007946)

Grupo Parlamentario da Alternativa Galega de Esquerda

Solla Fernández, Eva, e Díaz Pérez, Yolanda

Sobre as medidas que vai adoptar a Xunta de Galicia ante os posibles

casos de acoso sexual acontecidos no club de fútbol sala de Leis

108501

- 35220 - 24431 (09/PRE-007959)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego

Rodas Chapela, Daniel, e Adán Villamarín, María do Carme

Sobre as medidas que se están a levar a cabo para contrarrestar

as importacións de especies capturadas por artes de palangre

procedentes de terceiros países onde se desenvolven prácticas

de finning 108503

- 35214 - 24578 (09/PRE-007977)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Soneira Tajes, María Soledad

Sobre a comparecencia no Parlamento de Galicia para dar conta

das viaxes institucionais ao exterior do señor presidente do Goberno

galego 108505
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1. Procedementos parlamentarios
1.1. Procedementos de natureza normativa
1.1.2. Propostas de normas

1.1.2.1. Proxectos e proposicións de lei

1.1.2.1.1. Proxectos de lei

A Comisión 1ª, Institucional, de Administración xeral, Xus-
tiza e Interior, na reunión do 26 de marzo de 2015, adoptou
os seguintes acordos:

Cualificación de emendas á totalidade

- 34012 (09/PL-000025)
Proxecto de lei de creación do Colexio Oficial de Dietistas-
Nutricionistas de Galicia
BOPG n.º 425, do 04.03.2015

Examinados os escritos presentados e dado que se axustan
aos requisitos establecidos no Regulamento da Cámara,
acórdase a súa admisión co seguinte detalle:

Emendas á totalidade (un total de 1)

— Do G.P. Mixto (doc. núm. 35561).

- 34138 (09/PL-000026)
Proxecto de lei de financiamento de formacións políticas e
de fundacións e asociacións vinculadas
BOPG n.º 425, do 04.03.2015

Examinados os escritos presentados e dado que se axustan
aos requisitos establecidos no Regulamento da Cámara,
acórdase a súa admisión co seguinte detalle:

Emendas á totalidade (un total de 3)

— Do G.P. Mixto (doc. núm. 35563)
— Do G.P. da Alternativa Galega de Esquerda (doc. núm.
35565)
— Do G.P. do Bloque Nacionalista Galego (doc. núm.
35590).

Santiago de Compostela, 26 de marzo de 2015

Pilar Rojo Noguera
Presidenta

Designación da Ponencia que emitirá informe sobre o Proxecto

de lei do emprego público de Galicia

A Comisión 1ª, Institucional, de Administración xeral, Xus-
tiza e Interior, na reunión do 26 de marzo de 2015, adoptou
os seguintes acordos:

Designación da Ponencia

- 31508 (09/PL-000024)
Presidencia da Xunta de Galicia
Proxecto de lei do emprego público de Galicia
BOPG n.º 397, do 30.12.2014

G.P. Popular de Galicia:
— Dª Paula Prado del Río (titular)
— D. Gonzalo Trenor López (suplente).

G.P. dos Socialistas de Galicia:
— D. José Antonio Sánchez Bugallo (titular)
— D. Vicente Docasar Docasar (suplente).

G.P. da Alternativa Galega de Esquerda:
— Dª Yolanda Díaz Pérez (titular)
— D. José Javier Ron Fernández (suplente).

G.P. do Bloque Nacionalista Galego:
— Dª María Teresa Paz Franco (titular)
— Dª Ana Belén Pontón Mondelo (suplente).

G.P. Mixto:
— Dª Consuelo Martínez García (titular)
— Dª Carmen Iglesias Sueiro (suplente).

Santiago de Compostela, 26 de marzo de 2015
María Soledad Soneira Tajes

Vicepresidenta 2.ª

1.1.2.1.2. Proposicións de lei 

O Pleno do Parlamento, na sesión do 24 de marzo de 2015,
adoptou os seguintes acordos:

Toma en consideración polo Pleno do Parlamento

- 33678 (09/PPL-000036)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
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Proposición de lei de iniciativa lexislativa popular e partici-
pación cidadá no Parlamento de Galicia
BOPG n.º 418, do 18.02.2015

Sometida a votación, obtense o resultado de 41 votos a
favor, 30 en contra e 1 abstención, polo que se toma en con-
sideración.

1.3. Procedementos de control e impulso
1.3.5. Mocións

1.3.5.4. Mocións tramitadas

Rexeitamento da iniciativa

- 34999 (09/MOC-000114)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
García García, Pablo
Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno
galego en relación co sector lácteo. (Moción, a conse-
cuencia da Interpelación nº 32591, publicada no BOPG nº
411, do 06.02.2015, e debatida na sesión plenaria do
10.03.2015)
BOPG n.º 432, do 18.03.2015

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

- 35013 (09/MOC-000115)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Gallego Calvar, María Carmen
Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego
en relación coa situación laboral do persoal dos centros
públicos de atención ás persoas con discapacidade e a pres-
tación dunha atención integral e de calidade ás persoas usua-
rias. (Moción, a consecuencia da Interpelación nº 33220,
publicada no BOPG nº 414, do 11.02.2015, e debatida na
sesión plenaria do 10.03.2015)
BOPG n.º 432, do 18.03.2015

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

- 35016 (09/MOC-000116)
Grupo Parlamentario da Alternativa Galega de Esquerda
Díaz Pérez, Yolanda

Sobre a elaboración pola Xunta de Galicia dunha estratexia
industrial galega e as actuacións que debe recoller. (Moción,
a consecuencia da Interpelación nº 29026, publicada no
BOPG nº 360, do 23.10.2014, e debatida na sesión plenaria
do 10.03.2015)
BOPG n.º 432, do 18.03.2015

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

1.3.6. Proposicións non de lei

1.3.6.1. Proposicións non de lei en Pleno

1.3.6.1.4. Proposicións tramitadas

Aprobación sen modificacións

- 32524 (09/PNP-002374)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Prado del Río, Paula, e 7 máis
Sobre a realización polo Goberno galego das xestións nece-
sarias para avanzar na implantación da presentación telemá-
tica das demandas e comunicacións xudiciais
BOPG n.º 410, do 05.02.2015

Sométese a votación e resulta aprobada sen modificacións
por 41 votos a favor, 32 en contra e 2 abstencións.

O texto aprobado é o seguinte:

“O Parlamento de Galicia insta a Xunta de Galicia a reali-
zar as xestións necesarias para que se avance na implanta-
ción da presentación telemática de demandas xudiciais, así
como no resto de comunicacións xudiciais tanto para os
profesionais como para outras administracións públicas,
evitando custos e desprazamentos innecesarios aos cida-
dáns e profesionais nas súas relacións coa Administración
de Xustiza”.

- 32700 (09/PNP-002401)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego
en relación coa celebración do Día das letras galegas
BOPG n.º 410, do 05.02.2015

Sométese a votación e resulta aprobada sen modificacións
por 41 votos a favor, 16 en contra e 18 abstencións.
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O texto aprobado é o seguinte:

“O Parlamento de Galicia insta a Xunta de Galicia, en cola-
boración con administracións locais, asociacións e diversas
entidades, a apoiar e revitalizar a celebración do Día das
Letras Galegas a través da promoción de actividades e actos
que poñan de relevo a traxectoria e a relevancia do/a autor/a
designado/a pola RAG, tanto no conxunto da comunidade
galega como nos lugares relacionados coa súa vida e obra”.

Rexeitamento da iniciativa

- 32745 (09/PNP-002406)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Sobre a actuación que debe levar a cabo o Goberno galego
en relación coa proposta remitida polo Goberno central ao
sector do cerco referida á repartición de posibilidades de
pesca da xarda para o ano 2015
BOPG n.º 410, do 05.02.2015

Sométese a votación e resulta rexeitada por 34 votos a favor,
41 en contra e ningunha abstención.

- 33264 (09/PNP-002438)
Grupo Parlamentario da Alternativa Galega de Esquerda
Sánchez García, Antón
Sobre as demandas que debe realizar o Goberno galego ao
Goberno central en relación cos feitos acaecidos durante un
desafiuzamento en Aríns, no concello de Santiago de Com-
postela
BOPG n.º 419, do 19.02.2015

Sométese a votación e resulta rexeitada por 34 votos a favor,
41 en contra e ningunha abstención.

- 33939 (09/PNP-002480)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Adán Villamarín, María do Carme, e Paz Franco, María
Tereixa
Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego
en relación co proceso iniciado pola Consellería de Traballo
e Benestar para a formalización de novos convenios entre a
Axencia Galega de Servizos Sociais e os concellos para a
xestión e financiamento de equipamentos de servizos sociais
BOPG n.º 425, do 04.03.2015

Sométese a votación e resulta rexeitada por 16 votos a favor,
41 en contra e 18 abstencións.

- 34152 (09/PNP-002492)
Grupo Parlamentario da Alternativa Galega de Esquerda
Díaz Pérez, Yolanda, e Sánchez García, Antón
Sobre a continuación dos traballos da Comisión parlamenta-
ria de investigación en relación coas antigas caixas de afo-
rros e as causas e responsabilidades da súa actual situación
BOPG n.º 425, do 04.03.2015

Sométese a votación e resulta rexeitada por 34 votos a favor,
41 en contra e ningunha abstención.

- 34319 (09/PNP-002506)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Rodas Chapela, Daniel
Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego
en relación co actual modelo de repartición de cotas de cap-
tura das especies peláxicas
BOPG n.º 429, do 11.03.2015

Sométese a votación e resulta rexeitada por 34 votos a favor,
41 en contra e ningunha abstención.

- 34476 (09/PNP-002519)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Sestayo Doce, Beatriz, e Soneira Tajes, María Soledad
Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego
para a aprobación dun convenio marco dos bombeiros de
Galicia, así como do estatuto do bombeiro
BOPG n.º 429, do 11.03.2015

Sométese a votación e resulta rexeitada por 34 votos a favor,
41 en contra e ningunha abstención.

Santiago de Compostela, 26 de marzo de 2015
Pilar Rojo Noguera

Presidenta

A Comisión 1ª, Institucional, de Administración xeral, Xus-
tiza e Interior, na reunión do 26 de marzo de 2015, adoptou
os seguintes acordos:

1.3.6.2. Proposicións non de lei en Comisión

Aprobación sen modificacións
- 32510 (09/PNC-002726)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
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Pardo López, María del Carmen, e 9 máis
Sobre o impulso pola Xunta de Galicia, xunto coas organi-
zacións profesionais, clústers ou asociacións empresariais
que sectorialmente teñan intereses na eurorrexión Galicia-
Norte de Portugal, de xornadas transfronteirizas temáticas
de networking
BOPG n.º 411, do 06.02.2015

Sométese a votación e resulta aprobada sen modificacións
por 8 votos a favor, 5 votos en contra e 1 abstención.

O texto aprobado é o seguinte:

“O Parlamento de Galicia insta a Xunta de Galicia para que,
xunto coas organizacións profesionais, clústers ou asocia-
cións empresariais que sectorialmente teñan intereses na
eurorrexión Galicia-Norte de Portugal, impulse xornadas
transfronteirizas temáticas de networking.”

Rexeitamento da iniciativa

- 34258 (09/PNC-002877)
Grupo Parlamentario da Alternativa Galega de Esquerda
Díaz Pérez, Yolanda
Sobre as medidas que debe levar a cabo o Goberno galego e
as demandas que debe realizar ao Goberno central en mate-
ria de loita contra a corrupción político-empresarial
BOPG n.º 429, do 11.03.2015

Sométese a votación e resulta rexeitada por 6 votos a favor,
8 votos en contra e ningunha abstención.

Santiago de Compostela, 26 de marzo de 2015
María Soledad Soneira Tajes

Vicepresidenta 2.ª

1.4. Procedementos de información
1.4.5. Respostas a preguntas

Toma de coñecemento das respostas, remisión ás deputadas

e aos deputados e publicación

A Mesa do Parlamento, na súa reunión do día 23 de marzo
de 2015, tivo coñecemento das respostas da Xunta de Gali-
cia ás seguintes preguntas con resposta escrita:

- 35427 - 24370 (09/PRE-005832)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Jorquera Caselas, Francisco Xesús
Sobre os datos referidos ao desenvolvemento do proceso de
recuperación dos seus investimentos polas persoas afectadas
pola subscrición de participacións preferentes e obrigas sub-
ordinadas

- 35426 - 24419 (09/PRE-005840)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Jorquera Caselas, Francisco Xesús
Sobre as actuacións previstas pola Xunta de Galicia diante da
Axencia Española da Administración Tributaria para evitar as
consecuencias fiscais da recuperación da dispoñibilidade dos
seus aforros polas persoas afectadas pola comercialización
das participacións preferentes e obrigas subordinadas

- 35256 - 24555 (09/PRE-005851)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Fernández Fernández, Raúl e 4 máis
Sobre os datos referidos ao pagamento pola Xunta de Gali-
cia das indemnizacións correspondentes aos afectados polas
expropiacións levadas a cabo no concello de Nigrán para a
execución das obras de mellora da seguridade viaria na
estrada PO-325, Vigo-A Ramallosa, as razóns da demora e o
prazo previsto para o remate do proceso

- 35257 - 24556 (09/PRE-005852)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Fernández Fernández, Raúl e 4 máis
Sobre os datos referidos ao pagamento pola Xunta de Gali-
cia das indemnizacións correspondentes aos afectados polas
expropiacións levadas a cabo no concello de Vigo para a
execución das obras de mellora da seguridade viaria na
estrada PO-325, Vigo-A Ramallosa, as razóns da demora e o
prazo previsto para o remate do proceso

- 35249 - 24592 (09/PRE-005857)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Adán Villamarín, María do Carme
Sobre o nivel de execución do acordo parlamentario referido
á axilización da tramitación dos expedientes para a conce-
sión da renda e axudas de inclusión social de Galicia, así
como os datos ao respecto

- 35430 - 24773 (09/PRE-006635)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
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Rodas Chapela, Daniel, e Adán Villamarín, María do Carme
Sobre os datos referidos aos investimentos levados a cabo
pola Xunta de Galicia na Factoría Naval de Marín, o control
realizado ao respecto e a decisión que se vai adoptar en rela-
ción co expediente de regulación de emprego proposto pola
empresa, así como as medidas previstas para a recuperación
dos créditos e avais outorgados polo Igape e Xesgalicia e a
exixencia de responsabilidades aos xestores

- 35425 - 24794 (09/PRE-006639)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Jorquera Caselas, Francisco Xesús
Sobre o impacto na autonomía fiscal e financeira de Galicia
da reforma fiscal anunciada polo Goberno central e as pre-
visións do Goberno galego respecto da demanda da súa reti-
rada

- 35428 - 24865 (09/PRE-006789)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Adán Villamarín, María do Carme, e Jorquera Caselas, Fran-
cisco Xesús
Sobre a resposta da concelleira de Servizos Sociais do Con-
cello de Cambre a unha pregunta referida ás actividades dese
ente para eliminar a discriminación por opción ou identidade
sexual, e as actuacións levadas a cabo polo Goberno galego
para a aplicación nos concellos da Lei 2/2014, do 14 de
abril, pola igualdade de trato e a non discriminación de les-
bianas, gays, transexuais, bisexuais e intersexuais en Galicia

- 35421 - 25039 (09/PRE-007354)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Rodas Chapela, Daniel, e Pontón Mondelo, Ana Belén
Sobre o dereito ao exercicio do sufraxio universal por per-
soas que non cumpren os requisitos establecidos na Confra-
ría de Noia

- 35250 - 25524 (09/PRE-007386)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Adán Villamarín, María do Carme
Sobre o número de solicitudes recibidas, concedidas e rexei-
tadas para a concesión de subvencións dirixidas a entidades
locais para a contratación temporal de persoas en situación
de risco de exclusión social perceptoras da Risga

- 35277 - 25850 (09/PRE-007404)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego

Paz Franco, María Tereixa
Sobre a necesidade de realizar unha campaña informativa
entre as persoas emigrantes retornadas en relación coa tribu-
tación das pensións percibidas no estranxeiro

- 35274 - 25903 (09/PRE-007408)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Losada Álvarez, Abel Fermín e 2 máis
Sobre medidas conducentes a axudar o sector industrial
galego a saír da crise e crear emprego

- 35429 - 26372 (09/PRE-007444)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Adán Villamarín, María do Carme
Sobre a valoración do Goberno galego respecto do cumpri-
mento dos obxectivos de xeración de emprego e investimentos
anunciados na resolución do concurso eólico, o prazo previsto
e a elaboración dalgunha medida para ese fin, así como para
evitar a perda de posicións do sector dentro do Estado español

- 35276 - 27082 (09/PRE-007472)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Gallego Lomba, José Manuel e 2 máis
Sobre a valoración e as medidas previstas polo Goberno
galego en relación cos datos referidos ao descenso das ven-
das e á perda de emprego no comercio retallista en Galicia
no mes de xullo de 2014

- 35235 - 27088 (09/PRE-007474)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Gallego Lomba, José Manuel e 2 máis
Sobre os investimentos levados a cabo polo Goberno galego
para a reparación dos portos afectados polos temporais
durante os meses de inverno, así como os datos ao respecto

- 35262 - 27247 (09/PRE-007488)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Prado Cores, María Montserrat
Sobre a porcentaxe de uso da lingua galega nos espazos
publicitarios emitidos pola radio e a televisión públicas de
Galicia no ano 2009 e na actualidade, así como as medidas
adoptadas polo director xeral da CRTVG desde a súa toma
de posesión no ano 2009 para aumentar a súa presenza

- 35255 - 27294 (09/PRE-007490)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
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Gallego Calvar, María Carmen e 2 máis
Sobre os datos referidos á concesión e denegación das axudas
convocadas pola Consellería de Traballo e Benestar, con des-
tino aos concellos, co fin de promover a inclusión laboral das
persoas perceptoras da renda de inserción laboral de Galicia

- 35275 - 27437 (09/PRE-007499)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Gallego Calvar, María Carmen e 3 máis
Sobre os datos referidos ao alcance en Galicia da fraude das
empresas Fórum Filatélico, Afinsa Bienes Tangibles, S.A., e
Arte y Naturaleza Gespart, S.L., as xuntanzas mantidas polo
Goberno galego coas persoas afectadas ou os seus represen-
tantes e as xestións realizadas na súa defensa

- 35237 - 27978 (09/PRE-007560)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Adán Villamarín, María do Carme, e Jorquera Caselas, Fran-
cisco Xesús
Sobre o posible impacto no sector empresarial galego da
redacción que presenta a proposta de real decreto que regula
a produción eléctrica nos territorios non peninsulares

- 35432 - 29125 (09/PRE-007713)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Adán Villamarín, María do Carme, e Paz Franco, María Tereixa
Sobre a avaliación realizada en relación co Programa galego
de muller e ciencia 2008-2012 e a fase de elaboración en que
se atopa o segundo programa

- 35278 - 29161 (09/PRE-007717)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Burgo López, María Concepción e 2 máis
Sobre os datos referidos ás achegas da Consellería de Cul-
tura, Educación e Ordenación Universitaria, ou de calquera
organismo dependente da Xunta de Galicia, a Bugalicia nos
anos 2011, 2012, 2013 e 2014

- 35236 - 29251 (09/PRE-007744)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Pombo Rodríguez, Cosme Eladio e 3 máis
Sobre as actuacións previstas polo Goberno galego para
evitar os desafiuzamentos por procesos de execución hipo-
tecaria, así como para reclamarlles ás entidades financeiras
o cumprimento da lexislación europea en materia de cláu-
sulas chan, a devolución ás familias das cantidades indebi-

damente cobradas e a procura de solucións negociadas e
compartidas

- 35422 - 29390 (09/PRE-007756)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Adán Villamarín, María do Carme, e Paz Franco, María
Tereixa
Sobre a finalidade dos convenios asinados pola Consellería
de Economía e Industria cos medios de comunicación
durante o segundo cuadrimestre do ano 2014

- 35420 - 29522 (09/PRE-007765)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Rodas Chapela, Daniel, e Jorquera Caselas, Francisco Xesús
Sobre os datos referidos á concesión e denegación nos anos
2009, 2010, 2011, 2012 e 2013 das axudas destinadas ás per-
soas mariscadoras a pé para que poidan completar os perío-
dos mínimos de cotización ao Réxime Especial dos Traba-
lladores do Mar, co fin de acadar a pensión de xubilación, así
como as medidas impulsadas pola Consellería do Medio
Rural e do Mar para modificar os criterios fixados ao res-
pecto e garantir o dereito universal a esa prestación

- 35252 - 29655 (09/PRE-007791)
Grupo Parlamentario da Alternativa Galega de Esquerda
Díaz Pérez, Yolanda
Sobre as xestións levadas a cabo e previstas pola Xunta de
Galicia diante do Goberno central para evitar as demoras e a
falta de pagamento de salarios ás persoas traballadoras da
empresa Cleanet, adxudicataria do servizo público de lim-
peza das dependencias do Arsenal en Ferrol

- 35431 - 30022 (09/PRE-007820)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Prado Cores, María Montserrat
Sobre as razóns do mantemento, nos orzamentos da Xunta
de Galicia para o ano 2015, dos recortes sociais, laborais e
salariais para os empregados públicos

- 35424 - 30935 (09/PRE-007900)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Pontón Mondelo, Ana Belén
Sobre o contido do informe do Consello de Contas en rela-
ción cos procedementos de contratación de obra pública da
Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas,
e as actuacións previstas ao respecto
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- 35238 - 31504 (09/PRE-007932)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Caamaño Domínguez, Francisco e 2 máis
Sobre as medidas que debe adoptar a Xunta de Galicia des-
tinadas ao mantemento e protección da igrexa de Santa Eula-
lia de Bóveda (Lugo)

- 35423 - 31605 (09/PRE-007940)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Pontón Mondelo, Ana Belén
Sobre a modificación pola Xunta de Galicia das condicións
para a adhesión ao sistema promovido pola Administración
autonómica para a xestión institucional dos residuos domés-
ticos

- 35239 - 31688 (09/PRE-007946)
Grupo Parlamentario da Alternativa Galega de Esquerda
Solla Fernández, Eva, e Díaz Pérez, Yolanda
Sobre as medidas que vai adoptar a Xunta de Galicia ante os
posibles casos de acoso sexual acontecidos no club de fútbol
sala de Leis

- 35220 - 24431 (09/PRE-007959)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Rodas Chapela, Daniel, e Adán Villamarín, María do Carme
Sobre as medidas que se están a levar a cabo para contra-
rrestar as importacións de especies capturadas por artes de
palangre procedentes de terceiros países onde se desenvol-
ven prácticas de finning

- 35214 - 24578 (09/PRE-007977)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Soneira Tajes, María Soledad
Sobre a comparecencia no Parlamento de Galicia para dar
conta das viaxes institucionais ao exterior do señor presi-
dente do Goberno galego

Santiago de Compostela, 24 de marzo de 2015

Miguel Ángel Santalices Vieira
Vicepresidente 1º
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GRUPO MIXTO 

PARLAMENTO DE GALICIA 

 

 

Parlamento De Galicia | Emenda 

 

1 

Á MESA DO PARLAMENTO 
 

O Grupo Parlamentar Mixto, a iniciativa da súa deputada Consuelo Martínez 

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

emenda á totalidade, ao Proxecto de Lei de Creación do Colexio Oficial de 

Dietistas-Nutricionistas de Galicia (documento nº 34012, expediente 

09/PL-000025), polos seguintes motivos:  

 

• O Consello Galego da Competencia advirte que a Comisión Nacional da 

Competencia sinala que a colexiación, inda que sexa voluntaria supón unha 

barreira de entrada ao mercado do traballo.  

• O Consello Galego da Competencia recomenda ao Consello da Xunta que 

non aprobe este Proxecto de Lei de Creación do Colexio Oficial de Dietistas-

Nutricionistas. 

• Tras a implantación do Modelo Bolonia nas nosas Universidades, non pode 

limitarse o acceso a unha actividade profesional en función dunha titulación 

académica. 

• Moitas profesións sanitarias están reguladas e non colexiadas. 

• Non queda xustificado a motivación nun interese público  

• O rexeitamento do Consello Económico e Social de Galicia que tampouco 

observa interese público e amosa a súa preocupación pola proliferación de 

Colexios Profesionais. 

 

Polo exposto, o Grupo Parlamentar Mixto, a iniciativa da súa deputada 
Consuelo Martínez, formula a presenta emenda de totalidade ao proxecto de 
Lei de Creación do Colexio Oficial de Dietistas-Nutricionestas de Galicia 
solicitando a súa devolución ao Goberno. 

Pazo do Parlamento a luns, 23 de marzo de 2015 

Asdo.: Consuelo Martínez García 
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Deputada e voceira do G.P. Mixto do Parlamento de Galicia 

 

 
Asinado dixitalmente por: 

 
María Consuelo Martínez García na data 23/03/2015 13:52:03 
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Á MESA DO PARLAMENTO 
 

O Grupo Parlamentario Mixto, a través das súa deputada e voceira, Consuelo 

Martínez García, ao abeiro do disposto no Regulamento da Cámara, presenta 

a seguinte emenda á totalidade, de devolución, ao Proxecto de lei de 

financiamento de formacións políticas e de fundacións e asociacións 

vinculadas (09/PL-000026), en base aos seguintes motivos: 

 

Este Proxecto de Lei non pasa de ser novamente propaganda que o PP utiliza 

como pantalla para ocultar a realidade á xente do común. 

Cando no PP, aquí, en Madrid, en Valencia, Castela – A Mancha, etc, quedou 

ao descuberto o financiamento ilegal do partido e das campañas electorais e 

négase a asumir as súas responsabilidades políticas, vennos co rimbombante 

Proxecto de lei de financiamento de formacións políticas e de fundacións e 

asociacións vinculadas. 

Un proxecto de lei que non fai outra cousa que remitir constantemente á Ley 

Orgánica 5/1985, de 19 de xuño, de Réxime Electoral Xeral e regular polo 

miúdo as subvencións ao funcionamento dos partidos políticos que na Galiza 

nunca existiron nin existen. 

O problema do financiamento dos partidos é o manexo de cartos en negro 

como contrapartida de favores nas concesións públicas e iso só se soluciona 

dándolle á Xustiza os medios que o PP lle nega e ampliando os prazos de 

prescrición dos delitos para que non sigan saíndo indemnes os tesoureiros do 

Partido Popular como ocorre dende os tempos de Naseiro. 

O Proxecto de Lei fuxe de asumir verdadeiras responsabilidades. Máis lle 

valería ao goberno galego: 
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a) Reclamar e acordar co Estado a transferencia das competencias sobre 

Réxime Electoral Xeral e facer uso do artigo 150-2 CE que di que o  

Estado poderá transferir ou delegar nas Comunidades Autónomas, 

mediante lei orgánica, facultades correspondentes a materia de 

titularidade estatal que pola súa propia natureza sexan susceptíbeis de 

transferencia ou delegación. 

b) Facer uso do artigo 10 – f do Estatuto de Autonomía de Galicia para 

solicitar do Goberno a adopción dun Proxecto de Lei sobre a materia ou 

presentar perante a Mesa do Congreso dos Deputados unha 

Proposicións de Lei. Deste xeito mesmo poderían abordar a reforma das 

prescricións e das penas para os delitos relacionados coa corrupción. 

 

Por todo o anterior o Grupo Parlamentario Mixto, a iniciativa da súa deputada 

Consuelo Martínez García, presenta esta emenda á totalidade ao Proxecto de 

Lei de financiamento de formacións políticas e de fundacións e 

asociacións vinculadas, solicitando a súa devolución ao Goberno. 

 

Pazo do Parlamento a luns, 23 de marzo de 2015 

Asdo.: Consuelo Martínez García 

Deputada e voceira do G.P. Mixto do Parlamento de Galicia 

 

 
Asinado dixitalmente por: 

 
María Consuelo Martínez García na data 23/03/2015 14:05:44 
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Á MESA DO PARLAMENTO GALEGO 

 

O Grupo Parlamentar da Alternativa Galega de Esquerda, ao abeiro do disposto no 

artigo 112 do Regulamento da Cámara, a iniciativa do súa deputada Yolanda Díaz 

Pérez, presenta a seguinte emenda á totalidade, de devolución, ao  Proxecto de lei de 

financiamento das formacións políticas e de fundacións e asociacións vinculadas, 

polos seguintes motivos: 

 

O grupo parlamentar da AGE presenta con este escrito a emenda á totalidade  ao 

proxecto  de lei sobre financiamento das formacións políticas e  das súas fundacións e 

asociacións, texto oportunista e incompleto que presenta un goberno sostido por un 

partido asediado polos casos de corrupción. 

 

O proxecto semella tan insuficiente nos cambios propostos como  continuista nos máis 

dos aspectos que configuran o actual sistema de partidos e a legalidade electoral, 

concebida esta para primar unha fonda desigualdade nos recursos para a acción 

política e social entre os partidos do réxime respeito dos que acreditamos nunha 

alternativa democrática e republicana; outrosí de desaproveitar a oportunidade de 

acometer unha radical reforma da norma electoral galega, que permita profundar e 

ampliar os estreitos  e deturpados cauces democráticos vixentes. 

 

Se o artigo seis da Constitución sinala aos partidos políticos como forma de expresión 

do  pluralismo político, concorrentes na conformación e manifestación da vontade 

popular e instrumento fundamental para a participación política, os mecanismos de 

financiamento irregular desvirtúan esas funcións e semellan funcionais para disciplinar 

as renuncias das organizacións políticas partidarias do réxime a defender a soberanía 
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popular. O corolario desta situación é a súa aceptación da intervención de facto da 

soberanía nacional proclamada no artigo 1.2 da Constitución pola troika. 

 

O proxecto de lei enmárcase na operación publicitaria do goberno Núñez Feijóo para 

fuxir da onda de corrupción que ateiga aos diversos escalóns da súa administración e 

dentro do propio PP, organización que preside. Proxecto que se contenta co exercicio 

antipolítico de pór a lente sobre as organizacións políticas para despistar a opinión 

pública da cerna da trama de corrupción político-empresarial que sufrimos, que non é 

outra que o correlato necesario dunha política de privatizacións  que se acompaña da 

execrable ética do “enriquecédevos” propia do individualismo posesivo e que 

practican os partidos do réxime. 

  

Cómpre afirmar que nesta situación de podremia das institucións deste réxime político 

non todos somos iguais. Unhas organizacións políticas e sociais loitamos para 

transformar nun sentido de xustiza social a sociedade, xunto cos milleiros de 

asociacións e entidades de todo tipo, sostendo un combate intransixente coa 

corrupción político-empresarial, e outros partidos políticos sosteñen un entramado de 

intereses contrarios ao interese xeral e que lindan en demasiadas ocasións cos tipos 

delictivos asociados á  corrupción. 

 

Ese contexto xeral explica as insuficiencias e renuncias deste proxecto de lei 

presentado nas vésperas do ciclo electoral máis adverso para o bipartidismo 

monárquico. Así, o título I –  adicado ao financiamento das formacións políticas – 

amosa as súas notables limitacións. Compartimos a prohibición das  doazóns por parte 

de persoas xurídicas, pero avogamos pola súa estensión a todas as doazóns anónimas, 

a aquelas que proveñan de entes sen personalidade xurídica e as efectuadas por 

persoas físicas a partires dun determinado umbral contemplado nunha secuencia 

temporal de varios exercicios, e entre elas as referidas aos  bens inmobles. E botamos 

en falla na figura do administrador/a electoral que non se perfilen as condicións de 

honorabilidade das persoas que vaian desempeñar tales cometidos. 
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Non podemos compartir a falla de radicalidade que ten o proxecto de subvencións 

para as campañas electorais, porque renuncia a deseñar un modelo de campaña 

electoral novo, austero, vencellado  á realidade da xente traballadora, que enfatice a 

pedagoxía dos contidos programáticos e de valores sobre a mercadotecnia electoral, e 

que teña no acceso aos medios de comunicación públicos e privados de xeito gratuíto 

o eixe vertebrador dunha proposta que suprima campañas mastodónticas e onerosas 

para pagar aos medios privados. 

 

Proxecto de lei continuista porque contempla o pagamento das subvencións sobre o 

criterio dos escanos obtidos sempre ao traverso dunha lei electoral inxusta e non 

proporcional, que atenta a aquela máxima da igualdade de todos os sufraxios 

emitidos, cando tería que atender ao número de votos recollidos, indicador máis xusto 

e proporcional que o vixente. Ademais de limitar os gastos de funcionamento 

subvencionables ás labouras dos grupos parlamentares, que en modo algún esgotan a 

actividade das organización políticas das que son emanación. 

 

No título II, do financiamento das fundacións e asociacións vencelladas ás 

organizacións políticas, o goberno quere deixar fendas que permitan un financiamento 

espurio. Para AGE cómpre equiparar o rexime de financiamento destas fundacións ás 

dos partidos. 

 

O título III precisa ampliar as esixencias en materia da transparencia coa que as 

organizacións políticas empregamos o diñeiro público e as achegas da nosa afiliación e 

militancia. Afortalar a capacidade fiscalizadora do Consello de Contas e habilitar neste 

organismo un sistema de acceso libre e fácil para a cidadanía a toda a documentación 

contable das organización políticas; sendo público o acceso aos créditos concedidos  

polas entidades financeiras e as súas condicións, e non permitíndose a condonación de 

débedas ou intereses. Avogamos pola creación dun rexistro público de doazóns ás 

organización políticas. 
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Xa que logo, este proxecto apenas pretende outra cousa que alonxar as pantasmas do 

financiamento irregular do PP e da corrupción política-empresarial  que rondan o 

Elsinor de Monte Pío, pantasmas que dada  a febleza do contido deste proxecto de lei 

acechan ao partido do goberno na clave oportunista das eleccións e non pola 

convicción de que o xeito que tivo de financiarse ate o de agora fora inaceptable en 

democracia; neste texto legal non hai lugar para o arrepentimento  do Laertes galego 

do PP, o seu contido  delata que o seu rei quere seguir a usurpar o loureiro  da 

democracia. 

 

En resumo, Alternativa Galega da Esquerda acredita nun sistema de financiamento das 

organizacións políticas eminentemente público, que evite que estas poidan restar na 

obediencia respeito dos intereses privados de tramas empresariais e de prácticas 

lobistas; sistema de financiamento definido polos criterios de transparencia, eficacia e 

eficiencia no uso dos fondos públicos recibidos, para desa maneira seren as 

organización políticas eses elementos necesarios para a mellora das condicións de vida 

da nosa cidadanía. Polo referido, este grupo parlamentar achega a seguinte emenda á 

totalidade, de devolución do proxecto de lei do financiamento das formacións políticas  

e de fundacións e asociacións vinculadas. 

 

 

 

En Compostela, a 23 de marzo do 2015. 

 

Asdo. Yolanda Díaz Pérez 

 
 
 

 

 

Asinado dixitalmente por: 

 

Yolanda Díaz Pérez na data 23/03/2015 14:28:07 
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Á Mesa do Parlamento 

O Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego(BNG), ao abeiro do 

disposto no Regulamento da Cámara, presenta a seguinte emenda á totalidade, de 

devolución, ao Proxecto de lei de financiamento de formacións políticas e de 

fundacións e asociacións vinculadas [09/PL-000026 (doc. núm. 34138)], en base ás 

seguintes consideracións: 

 

No último debate de política xeral o Presidente do Goberno galego anunciou con 

solemnidade e grande amplificación, a proposta dun pacto de rexeneración democrática. 

Detrás dese titular, detalláronse unha serie de medidas que, aínda sendo algunha delas 

positiva, terán un alcance limitado, tendo en conta a profunda crise de lexitimidade que 

atravesa o sistema político-institucional vixente, sustentado pola alternancia  

bipartidista. 

A difusión das devanditas medidas demostraron, por iso, que a verdadeira 

intención do Goberno galego, así como do Partido Popular, consistía en tentar ubicarse 

dun xeito oportunista con “pseudo-alternativas” coas que se pretendería dar resposta 

acaída á maioritaria preocupación cidadá sobre a corrupción política, pois detrás dos 

grandes titulares que enunciaban a devandita proposta de impulso democrático, 

unicamente se formulan  raquíticas medidas con escasa ambición para desterrar de 

forma radical a corrupción e encetar unha verdadeira etapa de rexeneración 

democrática. 

O Proxecto de lei de financiamento de formacións políticas e de fundacións e 

asociacións vinculadas forma parte desas medidas enumeradas, ademais de ser obxecto 

de especial fincapé polo Presidente do Goberno, ao anunciar, dun xeito destacado, a 
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imposición de restricións no financiamento privado para mellorar a transparencia na 

xestión económica dos partidos políticos de Galiza. Porén, fronte á contundencia do 

titular, vemos como a proposta concreta e desenvolta é moi limitada, posto que 

unicamente consiste en avanzar na regulación do procedemento de concesión e 

xustificación das subvencións electorais, similar á doutros procesos electorais, e incluír 

unha nova liña de financiamento ordinario aos partidos políticos galegos onde se 

introducen condicionantes na percepción de doazóns privadas. Mais, en ningún caso se 

regulan, como se anunciara e sería desexábel, restricións claras e severas a obter 

doazóns polos partidos políticos en Galiza, non só de persoas xurídicas ou anónimas, 

senón mesmo de calquera persoa física cuxa actividade, directamente ou a través de 

empresas ou entidades nas que ostenta un poder de dirección ou administración, está 

relacionada co sector público. 

Estamos, polo tanto, ante unha iniciativa lexislativa onde o Presidente faltou á 

súa palabra, e tamén se queda  moi lonxe dos obxectivos pretendidos. En primeiro 

termo, o denominado “Plan de Impulso democrático” difundido polo Presidente da 

Xunta após a súa aprobación polo Consello da Xunta, recollía expresamente no seu Eixe 

8, relativo á Lei de financiamento de partidos políticos, “suprimir as doazóns anónimas 

ou de persoas xurídicas”. Aínda que iso, polo que se dixo, é insuficiente ao noso ver, 

dado que adicionalmente habería que controlar tamén as doazóns de persoas físicas 

vinculadas a empresas contratistas ou concesionarias do sector público, nin sequera se 

garante neste proxecto de lei, ao simplemente figurar como requisito ou condición para 

ter financiamento dos orzamentos da Comunidade Autónoma. Insistimos que non se 

trata dunha medida directa, de compulsión pública, que impida como se anunciara ese 

tipo de ingresos privados, e que ademais por un eventual incumprimento se derivaran 

responsabilidades ou castigos directos ao partido político incumpridor, senón un 

mecanismo indirecto, cuxa aceptación depende da vontade do partido non dunha 

regulación coercitiva aplicábel en todo caso e situación. 
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En segundo termo, tamén se relacionaba nese documento, o obxectivo de 

“establecer medidas de transparencia adicionais ás previstas na normativa básica 

estatal”, sendo que o proxecto de lei adoece de propostas que poidan encadrarse nese 

epígrafe, pois apenas se regula unha adaptación, nalgúns preceptos mesmo copia, da 

regulación estatal que non contén innovacións para avanzar na transparencia que debe 

esixirse a calquera partido político galego. 

Esta evidencia de estarmos ante un proxecto de lei frustrado, que podería 

aproveitarse para ter unha regulación exemplar relativa ao funcionamento e xestión 

económica dos partidos políticos galegos, e tamén da transparencia no uso de fondos 

manexados durante os procesos electorais, pon de manifesto a incapacidade deste 

Goberno galego e do Partido Popular, para liderar calquera plan ou vía de impulso e 

rexeneración democráticas. Tamén constata que, ante a alarma social creada pola 

corrupción, máis que enfrontar as súas causas e actuar en consecuencia atallando as 

diversas fórmulas que serviron de instrumento para o seu espallamento, o que pretende é 

pórse de perfil ante este problema que causa fonda preocupación social. 

Non podía ser doutro xeito, dado que o incremento exponencial de casos 

investigados por corrupción, afectan de forma especial a persoas vinculadas ao Partido 

Popular, e descubre de maneira descarnada a auténtica política exercida durante décadas 

por este partido en moitas institucións. Aínda que existe unha clara responsabilidade 

persoal de quen comete actos de corrupción, a xeralización do devandito fenómeno non 

é comprensíbel senón concorrese un amplo consentimento e compracencia. Por tanto, 

con independencia da depuración das responsabilidades penais e o castigo que merezan 

as persoas directamente responsábeis de actos de corrupción, hai unha clara 

responsabilidade política do Partido Popular, pois durante moitos anos consentiu a 

xeralización de prácticas corruptas, dadas as innumerábeis indagacións policiais e 

causas xudiciais instruídas contra cargos destacados, orgánicos e institucionais. Tamén 
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polo feito de que, cando se difundiron os resultados dos primeiros casos de corrupción, 

non houbo unha  reacción inmediata desculpándose ou asumindo a corrección das 

prácticas irregulares, senón que se refutaron as acusacións con arrogancia, negando 

evidencias que, co paso do tempo e a consolidación das investigacións xudiciais, 

fixeron desbordar a irritación dunha ampla maioría de cidadáns. Agora preténdese 

reconducir esa indignación, en base a medidas como as do proxecto de lei que supoñen 

avances escasos dada a magnitude das prácticas irregulares que se foron asentado 

durante anos, e anunciándoas desenfocadas do contexto, sen ter en conta a implicación 

do Partido Popular en Galiza en moitas das investigacións instruídas por causas de 

corrupción e dun xeito superficial, que non vai ao fondo das causas da corrupción real. 

O BNG concorda en avanzar en mecanismos de maior control e transparencia da 

actividade económica e financeira dos partidos políticos en Galiza. Con todo, non 

compartimos que se empregue unha iniciativa como este “Proxecto de Lei de 

financiamento de formacións políticas e de fundacións e asociacións vinculadas” como 

exemplo e paradigma da loita contra a corrupción desde o Goberno galego, cando 

contén escasas e limitadísimas medidas rexeneradoras, cando ademais do conxunto do 

denominado “Plan de impulso democrático” apenas hai outras propostas encamiñadas a 

atacar de raíz outras causas profundas e estruturais que alimentan a corrupción. 

Poderemos avanzar así en mellorar aspectos formais da actividade económica dos 

partidos políticos, mais non en erradicar de raíz a corrupción no ámbito público.  

No que atinxe ao financiamento público dos partidos políticos en Galiza, debería 

irse para alén de actuar nas subvencións electorais replicando o esquema actual e 

habilitar unha liña de financiamento público condicionada ao control do Consello de 

Contas. En realidade, entendemos que, sen implicar máis recursos públicos, senón que 

pola contra, poderían verse minguados considerabelmente os mesmos cunha revisión 

total da regulación das campañas electorais e os instrumentos empregados nas mesmas. 
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O proxecto de lei non profundiza á hora de regular con maior racionalidade as 

actividades electorais que son un importante capítulo de gasto da maior parte das 

formacións políticas. Desde a nosa perspectiva, habería que mudar totalmente esa 

regulación, na liña de que fose máis equitativo o financiamento de campañas electorais, 

proporcionando máis medios públicos para levalas a termo, sobre todo a través dun 

protagonismo esencial en medios públicos de comunicación que evitasen o recurso 

excesivo a gastos de difusión privada, que xeran un importante incremento de gastos 

das formacións políticas. Estamos, por iso, perante unha iniciativa lexislativa errática no 

enfoque e pouco ambiciosa, pois incide só en abordar legalmente de xeito máis profuso 

pero pouco novidoso a actividade económica despregada nas campañas electorais, 

cando debería ser alterada dita regulación fondamente, cunha normativa específica 

galega que acoutase a propaganda e publicidade, en particular os envíos masivos 

postais, compensando esa redución de medios de propaganda cunha maior presenza da 

actividade política electoral, de forma equilibrada entre todas as formacións políticas, 

nos medios públicos de comunicación, que deberían converterse nos principais 

difusores dos debates e mensaxes electorais de todas as formacións políticas 

concorrentes a un proceso electoral, permitindo ademais con iso un maior contraste 

directo de ideas no canto de emisión unilateral de mensaxes políticas. Unha ollada aos 

informes de fiscalización do Consello de Contas dos procesos electorais corrobora que, 

de suprimir o “mailing” electoral, aforraríase na asignación de  fondos públicos 

electorais, ao eliminar a importante partida de gasto da subvención pública que se 

concede aos partidos políticos por este concepto. Un aforro que compensaría 

avultadamente as novas liñas de financiamento público previstas, que ademais son máis 

racionais e contan con garantías de control. 

O Goberno Galego, con seu Presidente á fronte, volve a facer propaganda cun 

asunto tan sensíbel como é a rexeneración democrática, tal e como demostra a 

concreción no eido do financiamento público dos partidos políticos en Galiza, xa que 
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non é nin novidosa nin ambiciosa a súa formulación. Mais ben ao contrario, insiste en 

modelos caducos de campañas electorais que deberían ser reformulados a fondo, alén de 

actuar con medidas que se quedan a medio camiño na restrición das doazóns, faltando 

ademais ás promesas expresadas publicamente.  

 

Por todo iso, formulamos a presente emenda de totalidade, con petición de 

devolución ao Goberno, ao Proxecto de lei de financiamento de formacións políticas e 

de fundacións e asociacións vinculadas. 

 

Santiago de Compostela, 23 de marzo de 2015 

 

Asdo.: Francisco Xesús Jorquera Caselas 

Portavoz do G.P. do BNG 

 

 

 

Asinado dixitalmente por: 

 

Francisco Xesús Jorquera Caselas na data 23/03/2015 17:54:20 
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