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1.1.2.1.1. Proxectos de lei

A Mesa do Parlamento, na súa sesión do día 31 de maio de
2016, adoptou o seguinte acordo:

Admisión a trámite polo procedemento de urxencia, asigna-

ción a comisión e apertura do prazo de emendas

- 50959 (09/PL-000039)
Presidencia da Xunta de Galicia
Proxecto de lei do Plan galego de estatística 2017-2021

Examinado o devandito proxecto e logo de verificar que
reúne a documentación e os antecedentes previstos no artigo
111 do Regulamento, a Mesa, por unanimidade, acorda:

1º. Admitir a trámite o Proxecto de lei do Plan galego de esta-
tística 2017-2021 polo procedemento lexislativo de urxencia.

2º. Asignalo, oída a Xunta de Portavoces na súa reunión do
día  31 de maio de 2016,  á Comisión 3ª, Economía, Facenda
e Orzamentos, e ordenar a súa publicación no Boletín Oficial
do Parlamento de Galicia.

3º. Abrir o prazo regulamentario de 8 días hábiles para a presen-
tación de emendas, que comezará a contar a partir do día
seguinte ao da publicación no Boletín Oficial do Parlamento de
Galicia. O prazo remata o día 9 de xuño de 2016, ás 18.30 horas.

Santiago de Compostela, 31 de maio de 2016
Miguel Ángel Santalices Vieira

Presidente

Acordo da Mesa do Parlamento, do 31 de maio de 2016,
polo que se amplía o prazo de presentación de emendas ao
articulado do Proxecto de lei de creación dos colexios pro-
vincias de economistas por fusión dos colexios de titulares
mercantís e de economistas existentes na Comunidade
Autónoma de Galicia [doc. núm. 50594 (09/PL-000037)]

No Rexistro Xeral do Parlamento de Galicia tivo entrada, co
número 50949, o escrito do G.P. do Bloque Nacionalista

Galego, polo que solicita a ampliación do prazo de presenta-
ción de emendas ao articulado do Proxecto de lei de creación
dos colexios provincias de economistas por fusión dos cole-
xios de titulares mercantís e de economistas existentes na
Comunidade Autónoma de Galicia [09/PL-000037 (50594)].

Visto o disposto no artigo 96 do Regulamento da Cámara e
dado que non afecta ao calendario xeral de tramitación da
lei, a Mesa, por unanimidade, acorda:

1º) Ampliar, por segunda vez, o prazo de presentación de emen-
das ao articulado do Proxecto de lei de creación dos colexios
provincias de economistas por fusión dos colexios de titulares
mercantís e de economistas existentes na Comunidade Autó-
noma de Galicia, ata o día 3 de xuño de 2016, ás 18.30 horas.

2º) Notificar este acordo aos grupos parlamentarios.

3º) Publicar este acordo no Boletín Oficial do Parlamento de
Galicia.

Santiago de Compostela, 31 de maio de 2016
Miguel Ángel Santalices Vieira

Presidente

Acordo da Mesa do Parlamento, do 31 de maio de 2016,
polo que se amplía o prazo de presentación de emendas
ao articulado do Proxecto de lei polo que se modifica a
Lei 4/2012, do 12 de abril, da Área Metropolitana de
Vigo [doc. núm. 50595 (09/PL-000038)]

No Rexistro Xeral do Parlamento de Galicia tivo entrada, co
número 50948, o escrito do G.P. do Bloque Nacionalista
Galego, polo que solicita a ampliación do prazo de presen-
tación de emendas ao articulado do Proxecto de lei polo que
se modifica a Lei 4/2012, do 12 de abril, da Área Metropo-
litana de Vigo [09/PL-000038 (50595)].

Visto o disposto no artigo 96 do Regulamento da Cámara e
dado que non afecta ao calendario xeral de tramitación da
lei, a Mesa, por unanimidade, acorda:

1º) Ampliar, por segunda vez, o prazo de presentación de
emendas ao articulado do Proxecto de lei polo que se modi-
fica a Lei 4/2012, do 12 de abril, da Área Metropolitana de
Vigo, ata o día 3 de xuño de 2016, ás 18.30 horas.
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2º) Notificar este acordo aos grupos parlamentarios.
3º) Publicar este acordo no Boletín Oficial do Parlamento de
Galicia.

Santiago de Compostela, 31 de maio de 2016

Miguel Ángel Santalices Vieira
Presidente

1.1.2.1.2. Proposicións de lei 

Acordo da Mesa do Parlamento, do 31 de maio de 2016,
de asignación a comisión e apertura do prazo para a pre-
sentación de emendas ao articulado á Proposición de lei
pola que se crea e regula unha prestación económica de
carácter periódico para as mulleres que sofren violencia
de xénero [doc. núm. 46949 (09/PPL-000041)]

A Mesa toma coñecemento do acordo de toma en considera-
ción polo Pleno do Parlamento, do 24 de maio de 2016, da Pro-
posición de lei pola que se crea e regula unha prestación eco-
nómica de carácter periódico para as mulleres que sofren vio-
lencia de xénero (doc. núm. 46949, 09/PPL-000041) e acorda:

1.º) A apertura do prazo de 15 días hábiles para a presentación
de emendas ao articulado, nos termos establecidos no artigos
124, 123.4 e 112 do Regulamento do Parlamento de Galicia,
que rematará o día 17 de xuño de 2016, ás 18.30 horas.

2.º) Asignalo, oída a Xunta de Portavoces na súa reunión do
día 31 de maio de 2016, á Comisión 5.ª, Sanidade, Política
Social e Emprego. 

3.º) A publicación do acordo no Boletín Oficial do Parla-
mento de Galicia do 31 de maio de 2016

Santiago de Compostela, 31 de maio de 2016
Miguel Ángel Santalices Vieira
Presidente

1.3. Procedementos de control e impulso
1.3.6. Proposicións non de lei
1.3.6.2. Proposicións non de lei en Comisión
1.3.6.2.4. Proposicións tramitadas

COMISIÓN 5ª, SANIDADE, POLÍTICA SOCIAL E EMPREGO

A Comisión 5ª, Sanidade, Política Social e Emprego, na súa
sesión do 27 de maio de 2016, adoptou os seguintes acordos:

Aprobación sen modificacións

- 50112 (09/PNC-004194)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Dorado Soto, Javier, e tres deputados/as máis
Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego
en relación coa situación actual e a dotación de facultativos
do Centro de Saúde de Navia, da área sanitaria de Vigo, así
como o seu horario de funcionamento
BOPG nº 642, do 11.05.2016

Sométese a votación e resulta aprobada sen modifica-
cións por 8 votos a favor, 0 votos en contra e 5 absten-
cións.

O texto aprobado é o seguinte:

«O Parlamento de Galicia insta a Xunta de Galicia a:

1. Ter en conta a situación actual do Centro de Saúde de
Navia no seu plan de reordenación da área sanitaria de
Vigo.

2. Incrementar o número de facultativos no centro en fun-
ción da demanda existente e estimada.

3. Estudar a apertura tamén en horario vespertino do Centro
de Saúde de Navia para mellorar o seu aproveitamento e dar
resposta á demanda dos usuarios.»

Rexeitamento da iniciativa

- 47237 (09/PNC-003924)
Grupo Parlamentario Mixto
Martínez García, María Consuelo
Sobre as medidas que debe impulsar o Goberno galego
diante da patronal e os sindicatos para a súa aplicación na
negociación colectiva do ano 2016, en relación coa des-
igualdade salarial de xénero, a violencia de xénero e o acoso
laboral, así como a dotación aos polígonos industriais dun
servizo de gardaría infantil
BOPG nº 606, do 24.02.2016

Sométese a votación e resulta rexeitada por 5 votos a favor,
8 votos en contra e 0 abstencións.
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- 49016 (09/PNC-004091)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Prado Cores, María Montserrat
Sobre a negociación polo Goberno galego na Mesa Sectorial
de Sanidade dun acordo para regular os permisos e as licen-
zas do persoal do Sergas
BOPG nº 626, do 06.04.2016

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

- 49801 (09/PNC-004160)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Prado Cores, María Montserrat, e Jorquera Caselas, Fran-
cisco Xesús
Sobre a actuación que debe levar a cabo o Goberno galego
en relación coa dotación de persoal do Centro de Saúde
Novo Mesoiro, da Coruña
BOPG nº 638, do 27.04.2016

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

- 49848 (09/PNC-004164)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Acuña do Campo, María Carmen, e oito deputados/as máis
Sobre a elaboración dun inventario dos velorios existentes no
rural galego situados en locais sen adaptar para ese uso, así
como o establecemento, a través dun convenio coa Fegamp,
de liñas de crédito para a súa adaptación á normativa vixente
BOPG nº 640, do 04.05.2016

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

- 50204 (09/PNC-004199)
Grupo Parlamentario da Alternativa Galega de Esquerda
Sánchez García, Antón, e cinco deputados/as máis
Sobre o establecemento pola Xunta de Galicia dun calenda-
rio de inspeccións periódicas das fontes existentes nos tramos
dos Camiños de Santiago que discorren polo territorio galego
BOPG nº 642, do 11.05.2016

Sométese a votación xunto coa emenda do G.P. dos Socialis-
tas de Galicia doc. núm. 50911,e resulta rexeitada por 5
votos a favor, 8 votos en contra e 0 abstencións.

- 50295 (09/PNC-004212)
Grupo Parlamentario da Alternativa Galega de Esquerda
Solla Fernández, Eva
Sobre a creación pola Xunta de Galicia da categoría esta-
tutaria de técnico ou técnica en dietética e nutrición, así
como a elaboración dunha planificación en relación coa
necesidade de prazas nos diferentes centros do Sergas
para a súa oferta, de xeito progresivo, en concurso
público
BOPG nº 642, do 11.05.2016

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

Santiago de Compostela, 27 de maio de 2016
María Soledad Soneira Tajes

Vicepresidenta 2ª

COMISIÓN 7ª, AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN, GANDARÍA E

MONTES

A Comisión 7ª, Agricultura, Alimentación, Gandaría e Mon-
tes, na súa sesión do 27 de maio de 2016, adoptou os seguin-
tes acordos:

Rexeitamento da iniciativa

- 38271 (09/PNC-003210)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
García García, Pablo, e dous deputados/as máis
Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego
en relación coa implantación de contratos homologados para
a compravenda de uva nas diferentes denominacións de
orixe de Galicia, a adaptación do rendemento máximo per-
mitido por hectárea á produción real e a protección do
modelo de viticultura galego
BOPG nº 490, do 02.07.2015

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

Santiago de Compostela, 27 de maio de 2016
María Soledad Soneira Tajes

Vicepresidenta 2ª
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1.5. Procedementos relativos a outras institucións e
órganos
1.5.4. De ámbito europeo

1.5.4.1. Unión Europea

Resolución da Presidencia, do 30 de maio de 2016, pola que

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

achega documentación relativa á Consulta sobre a aplica-

ción do principio de subsidiariedade na Proposta de regula-

mento do Parlamento Europeo e do Consello sobre os ser-

vizos de paquetería transfronteirizos (Texto pertinente para

efectos do EEE) [COM (2016) 285 final] [2016/0149 (COD)]

{SWD (2016) 166 final} {SWD (2016) 167 final}

-09/UECS-000260 (50977)
Consulta sobre a aplicación do principio de subsidiarie-
dade na Proposta de regulamento do Parlamento Europeo e
do Consello sobre os servizos de paquetería transfronteiri-
zos (Texto pertinente para efectos do EEE) [COM (2016)
285 final] [2016/0149 (COD)] {SWD (2016) 166 final}
{SWD (2016) 167 final}

No Rexistro Xeral do Parlamento de Galicia tivo entrada,
co número 50977, escrito das Cortes Xerais polo que se
achega documentación relativa á solicitude da Comisión
Mixta para a Unión Europea en relación coa Consulta
sobre a aplicación do principio de subsidiariedade na Pro-
posta de regulamento do Parlamento Europeo e do Con-
sello sobre os servizos de paquetería transfronteirizos
(Texto pertinente para efectos do EEE) [COM (2016) 285
final] [2016/0149 (COD)] {SWD (2016) 166 final}
{SWD (2016) 167 final}.

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

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

2º. Conforme o disposto na norma terceira das citadas nor-
mas, no prazo dos dez días naturais seguintes á remisión do
proxecto de acto lexislativo, os grupos parlamentarios pode-
rán presentar propostas de ditame motivado nas que deberán
expoñer as razóns polas que consideran que o proxecto de
acto lexislativo da Unión Europea resulta contrario, en todo
ou en parte, ao principio de subsidiariedade.

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

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

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

Santiago de Compostela, 30 de maio de 2016
Miguel Ángel Santalices Vieira

Presidente

BOLETÍN OFICIAL DO PARLAMENTO DE GALICIA

151896

Número 651
31 de maio de 2016



151897



151898



151899



151900



151901



151902



151903



151904



151905



151906



151907



151908



151909



151910



151911



151912



151913



151914



151915



151916



151917



151918



151919



151920



151921



151922



151923



151924



151925



151926



151927



151928



151929



151930



151931



151932



151933



151934



151935



151936



151937



151938



151939



151940



151941



151942



151943



151944



151945



151946



151947



151948



151949



151950



151951



151952



151953



151954



151955



151956



151957



151958



151959



151960



151961



151962



151963



151964



151965



151966



151967



151968



151969



151970



151971



151972



151973



151974



151975



BOLETÍN OFICIAL DO PARLAMENTO DE GALICIA
Edición e subscricións: Servizo de Publicacións do Parlamento de Galicia.

Hórreo, 63. 15702. Santiago de Compostela. Telf. 981 55 13 00. Fax. 981 55 14 25

Dep. Leg. C-155-1982. ISSN 1133-2727


