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SUMARIO

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

ı Acordo da Mesa do Parlamento, do 15 de novembro 2022, polo que se eleva ao Pleno a proposta de

tramitación polo procedemento especial de lectura única do Proxecto de lei polo que se aproba unha
retribución de carácter extraordinario para os empregados do sector público autonómico de Galicia,
en aplicación do previsto no Real decreto lei 18/2022, do 18 de outubro (doc. núm. 43397, 11/PL-000020)
159476

ı Acordo da Mesa do Parlamento do 15 de novembro de 2022, polo que se amplía o prazo de

presentación de emendas ao articulado ao Proxecto de lei reguladora dos xogos de Galicia
[11/PL-000016 (doc. núm. 42313)]
159476

1.1.2.1.2. Proposicións de lei
1.1.2.1.3. Proposicións de lei dos grupos ou deputados

ı 43635 (11/PPLC-000005)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Proposición de lei, para presentar perante o Congreso dos Deputados, orgánica de transferencia
de competencias á Comunidade Autónoma de Galicia en materia de salvamento marítimo e loita
contra a contaminación mariña
159486

1.3. Procedementos de control e impulso
1.3.5. Mocións
1.3.5.1. Mocións presentadas

Admisión a trámite, traslado á Xunta de Portavoces e publicación

ı 43579 (11/MOC-000124)
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Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Rodil Fernández, Olalla
Sobre a adopción de medidas para mellorar a atención ás vítimas de violencia machista (Moción
consecuencia da Interpelación núm. 42854, publicada no BOPG núm. 405, do 4 de novembro de
2022, e debatida na sesión plenaria do 8 de novembro de 2022)
159498

ı 43649 (11/MOC-000125)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Otero Lago, Noelia
Sobre o transporte escolar público (Moción consecuencia da Interpelación núm. 41210, publicada no
BOPG núm. 405, do 4 de novembro de 2022, e debatida na sesión plenaria do 8 de novembro de 2022)
159501
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ı 43720 (11/MOC-000126)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Fernández Alfonzo, Ramón
Sobre un pacto galego pola industria (Moción consecuencia da Interpelación núm. 42333, publicada no BOPG núm. 394, do 13 de outubro de 2022, e debatida na sesión plenaria do 8 de
novembro de 2022)
159503

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

Admisión a trámite polo procedemento de urxencia e publicación

ı 43728 (11/PNP-003717)

Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Rueda Valenzuela, Alfonso e 41 máis
Sobre a demanda que debe realizar a Xunta de Galicia ao Goberno de España para que non se leve
a cabo ningunha modiﬁcación do Código penal que supoña derrogar o delito de sedición
159505

ı 43794 (11/PNP-003720)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Pontón Mondelo, Ana e 18 máis
Sobre as actuacións que debe levar a cabo a Xunta de Galicia para aplicar a boniﬁcación do recibo
de Sogama aos concellos que desenvolvan ou implanten sistemas de xestión dos biorresiduos no
ano 2023
159510

Admisión a trámite e publicación

ı 43386 (11/PNP-003691)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Queixas Zas, Mercedes e Rodil Fernández, Olalla
Sobre as actuacións que debe levar a cabo a Xunta de Galicia para promover a igualdade no ámbito
da creación e a produción artística e intelectual
159516
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ı 43416 (11/PNP-003693)

Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Egerique Mosquera, Teresa e 6 máis
Sobre a reiteración do acordo da Comisión 8ª, do 7 de xuño de 2022, sobre a demanda que debe
realizar a Xunta de Galicia ao Goberno de España para poñer en marcha unha operación de traballo
subacuático que permita localizar o buque afundido Villa de Pitanxo
159520

ı 43437 (11/PNP-003696)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Arangüena Fernández, Pablo e Castro Rey, Paloma
Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego para elaborar un plan de redución da
contaminación por nitratos en Galicia
159523
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ı 43442 (11/PNP-003697)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Rivas Cruz, Xosé Luís e 2 máis
Sobre as actuacións que debe levar a cabo a Xunta de Galicia para que a empresa Naturgy garanta o correcto funcionamento das instalacións e os medios do servizo de comunicación das
marxes do encoro de Portodemouros, no río Ulla, entre os concellos de Vila de Cruces e Santiso
159525

ı 43490 (11/PNP-003698)

Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Suárez Sarmiento, María Elena e 7 máis
Sobre a demanda que debe facer a Xunta de Galicia á Dirección Xeral da Costa e o Mar e ao Ministerio para a Transición Ecolóxica e o Reto Demográﬁco para que autoricen o proxecto de renovación
da rede de colectores de augas residuais entre Vilanova de Arousa e a estación depuradora de
augas residuais de Tragove
159529

ı 43495 (11/PNP-003699)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Díaz Varela, Noa Susana e Otero Lago, Noelia
Sobre a ratiﬁcación por parte do Parlamento de Galicia do seu compromiso contra a violencia machista e en defensa dos dereitos das mulleres, así como as medidas que nesta materia debe adoptar
a Xunta de Galicia
159533

ı 43500 (11/PNP-003700)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Rodil Fernández, Olalla e Fernández Gómez, Alexandra
Sobre as actuacións que debe levar a cabo a Xunta de Galicia en relación coas axudas públicas para
a adaptación de vivendas e a garantía das condicións de accesibilidade
159536

ı 43507 (11/PNP-003701)

Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Sobre as actuacións que debe levar a cabo a Xunta de Galicia para elaborar unha programación
que celebre o cuadraxésimo quinto aniversario da aprobación da Constitución española
159539

ı 43546 (11/PNP-003702)
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Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Rodeiro Tato, Ovidio e 7 máis
Sobre as actuacións que debe levar a cabo a Xunta de Galicia para a coordinar unha programación
ao redor da ﬁgura de Carlos Oroza no ano do centenario do seu nacemento
159543

ı 43554 (11/PNP-003703)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Rodríguez Rumbo, Matilde Begoña e 2 máis
Sobre as actuacións que debe levar a cabo a Xunta de Galicia para elaborar un plan de actuación
contra a pobreza e a exclusión social e executar a totalidade dos orzamentos destinados ás políticas
de vivenda
159546
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ı 43560 (11/PNP-003704)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Otero Rodríguez, Patricia e 3 máis
Sobre as actuacións que debe de levar a cabo a Xunta de Galicia a través de Portos de Galicia para
garantir que se siga a prestar o servizo de practicaxe nos portos de Laxe, Corcubión, Cee e Sada
159549

ı 43569 (11/PNP-003705)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Díaz Varela, Noa Susana e 3 máis
Sobre as actuacións que debe levar a cabo a Xunta de Galicia para colaborar co Concello de Dodro
na reparación da cuberta do pavillón polideportivo municipal
159552

ı 43577 (11/PNP-003706)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Rodríguez Rumbo, Matilde Begoña e 2 máis
Sobre as actuacións que debe levar a cabo a Xunta de Galicia para publicar no Diario Oﬁcial de
Galicia o baremo empregado na selección dos centros que conformarán a Rede galega de dinamización con empresas na formación profesional no curso 2022-2023
159554

ı 43580 (11/PNP-003707)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Prado Cores, María Montserrat e 4 máis
Sobre as medidas que debe tomar o Goberno galego para garantir a atención pediátrica na área
sanitaria de Vigo
159556

ı 43587 (11/PNP-003708)

Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Díaz Mouteira, María Sol e 6 máis
Sobre a demanda que debe realizar a Xunta de Galicia ao Goberno de España respecto da derrogación da modiﬁcación do Regulamento da Lei de costas, que reduce as prórrogas das concesións
no dominio público marítimo terrestre a trinta anos
159562

ı 43590 (11/PNP-003709)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Torrado Quintela, Julio e Ortega Otero, Marina
Sobre as actuacións que debe levar a cabo a Xunta de Galicia para cubrir as baixas das e dos profesionais sanitarios no Centro de Saúde de Caldas de Reis
159564
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ı 43596 (11/PNP-003711)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Ortega Otero, Marina e Torrado Quintela, Julio
Sobre as actuacións que debe levar a cabo a Xunta de Galicia, a través da Consellería de Política
Social e Xuventude, para axilizar a construción do futuro centro terapéutico ocupacional público e
de xestión pública de Ourense
159566

ı 43602 (11/PNP-003712)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
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Pérez Fernández, Rosana e González Iglesias, María do Carme
Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego para establecer o día 1 de decembro
como Día da Dignidade de Galicia
159569

ı 43606 (11/PNP-003713)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Castro Rey, Paloma e 4 máis
Sobre as actuacións que debe levar a cabo a Xunta de Galicia para substituír do Plan de residuos
2022-2023 o modelo de recollida de lixo especíﬁco para os concellos turísticos
159573

ı 43627 (11/PNP-003714)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Seco García, Martín e Gallego Sanromán, María Leticia
Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego para impulsar economicamente o
proceso de ampliación do polígono de Bértoa, en Carballo
159576

1.3.6.2. Proposicións non de lei en Comisión
1.3.6.2.1. Proposicións presentadas

Admisión a trámite polo procedemento de urxencia, asignación a comisión e publicación

ı 43729 (11/PNC-003844)

Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Rueda Valenzuela, Alfonso e 41 máis
Sobre a demanda que debe realizar a Xunta de Galicia ao Goberno de España para que non se leve
a cabo ningunha modiﬁcación do Código penal que supoña derrogar o delito de sedición
159579

ı 43795 (11/PNC-003846)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Bará Torres, Xosé Luís e 2 máis
Sobre as actuacións que debe levar a cabo a Xunta de Galicia para aplicar a boniﬁcación do recibo
de SOGAMA aos concellos que desenvolvan ou implanten sistemas de xestión dos biorresiduos no
ano 2023
159584
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ı 43810 (11/PNC-003848)

Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Vázquez Domínguez, Sandra e 6 máis
Sobre as actuacións que debe levar a cabo a Xunta de Galicia para axilizar a tramitación do decreto
que regulará a carreira investigadora na Administración
159588

Admisión a trámite, asignación a comisión e publicación

ı 43387 (11/PNC-003818)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Queixas Zas, Mercedes e Rodil Fernández, Olalla
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Sobre as actuacións que debe levar a cabo a Xunta de Galicia para promover a igualdade no ámbito
da creación e a produción artística e intelectual
159591

ı 43415 (11/PNC-003820)

Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Egerique Mosquera, Teresa e 6 máis
Sobre a reiteración do Acordo da Comisión 8ª, do 7 de xuño de 2022, sobre a demanda que debe
realizar a Xunta de Galicia ao Goberno de España para poñer en marcha unha operación de traballo
subacuático que permita localizar o buque afundido Villa de Pitanxo
159595

ı 43436 (11/PNC-003823)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Arangüena Fernández, Pablo e Castro Rey, Paloma
Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego para elaborar un plan de redución da
contaminación por nitratos en Galicia
159598

ı 43443 (11/PNC-003824)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Rivas Cruz, Xosé Luís e 2 máis
Sobre as actuacións que debe levar a cabo a Xunta de Galicia para que a empresa Naturgy garanta
o correcto funcionamento das instalacións e os medios do servizo de comunicación das marxes do
encoro de Portodemouros, no río Ulla, entre os concellos de Vila de Cruces e Santiso
159600

ı 43491 (11/PNC-003825)

Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Suárez Sarmiento, María Elena e 7 máis
Sobre a demanda que debe facer a Xunta de Galicia á Dirección Xeral da Costa e o Mar e ao Ministerio para a Transición Ecolóxica e o Reto Demográﬁco para que autoricen o proxecto de renovación
da rede de colectores de augas residuais entre Vilanova de Arousa e a estación depuradora de
augas residuais de Tragove
159604

ı 43492 (11/PNC-003826)

Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Rodeiro Tato, Ovidio e 7 máis
Sobre as actuacións que debe levar a cabo a Xunta de Galicia para coordinar unha programación
ao redor da ﬁgura de Carlos Oroza no ano do centenario do seu nacemento
159608
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ı 43494 (11/PNC-003828)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Díaz Varela, Noa Susana e Otero Lago, Noelia
Sobre a ratiﬁcación por parte do Parlamento de Galicia do seu compromiso contra a violencia machista e en defensa dos dereitos das mulleres, así como as medidas que nesta materia debe adoptar
a Xunta de Galicia
159612

ı 43501 (11/PNC-003829)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego

159473
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Rodil Fernández, Olalla e Fernández Gómez, Alexandra
Sobre as actuacións que debe levar a cabo a Xunta de Galicia en relación coas axudas públicas para
a adaptación de vivendas e a garantía das condicións de accesibilidade
159615

ı 43506 (11/PNC-003830)

Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Egerique Mosquera, Teresa e 6 máis
Sobre as actuacións que debe levar a cabo a Xunta de Galicia para elaborar unha programación
que celebre o cuadraxésimo quinto aniversario da aprobación da Constitución española 159618

ı 43553 (11/PNC-003831)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Rodríguez Rumbo, Matilde Begoña e 2 máis
Sobre as actuacións que debe levar a cabo a Xunta de Galicia para elaborar un plan de actuación
contra a pobreza e a exclusión social e executar a totalidade dos orzamentos destinados ás políticas
de vivenda
159621

ı 43559 (11/PNC-003832)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Otero Rodríguez, Patricia e 3 máis
Sobre as actuacións que debe de levar a cabo a Xunta de Galicia a través de Portos de Galicia
para garantir que se siga a prestar o servizo de practicaxe nos portos de Laxe, Corcubión, Cee e
Sada
159623

ı 43568 (11/PNC-003833)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Díaz Varela, Noa Susana e 3 máis
Sobre as actuacións que debe levar a cabo a Xunta de Galicia para colaborar co Concello de Dodro
na reparación da cuberta do pavillón polideportivo municipal
159626

ı 43576 (11/PNC-003834)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Rodríguez Rumbo, Matilde Begoña e 2 máis
Sobre as actuacións que debe levar a cabo a Xunta de Galicia para publicar no Diario Oﬁcial de
Galicia o baremo empregado na selección dos centros que conformarán a Rede galega de dinamización con empresas na formación profesional no curso 2022-2023
159627
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ı 43581 (11/PNC-003835)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Prado Cores, María Montserrat e 4 máis
Sobre as medidas que debe tomar o Goberno galego para garantir a atención pediátrica na área
sanitaria de Vigo
159629

ı 43586 (11/PNC-003836)

Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Díaz Mouteira, María Sol e 6 máis
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Sobre a demanda que debe realizar a Xunta de Galicia ao Goberno de España respecto da derrogación da modiﬁcación do Regulamento da Lei de costas, que reduce as prórrogas das concesións
no dominio público marítimo-terrestre a trinta anos
159635

ı 43591 (11/PNC-003837)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Torrado Quintela, Julio e Ortega Otero, Marina
Sobre as actuacións que debe levar a cabo a Xunta de Galicia para cubrir as baixas das e dos profesionais sanitarios no Centro de Saúde de Caldas de Reis
159637

ı 43597 (11/PNC-003838)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Ortega Otero, Marina e Torrado Quintela, Julio
Sobre as actuacións que debe levar a cabo a Xunta de Galicia, a través da Consellería de Política
Social e Xuventude, para axilizar a construción do futuro centro terapéutico ocupacional público e
de xestión pública de Ourense
159639

ı 43603 (11/PNC-003839)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Pérez Fernández, Rosana e González Iglesias, María do Carme
Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego para establecer o día 1 de decembro
como día da dignidade de Galicia
159642

ı 43607 (11/PNC-003840)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Castro Rey, Paloma e 4 máis
Sobre as actuacións que debe levar a cabo a Xunta de Galicia para substituír do Plan de residuos
2022-2023 o modelo de recollida de lixo especíﬁco para os concellos turísticos
159646

ı 43626 (11/PNC-003841)
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Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Seco García, Martín e Gallego Sanromán, María Leticia
Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego para impulsar economicamente o
proceso de ampliación do polígono de Bértoa, en Carballo
159649

159475
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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

Acordo da Mesa do Parlamento, do 15 de novembro 2022, polo que se eleva ao Pleno a
proposta de tramitación polo procedemento especial de lectura única do Proxecto de lei
polo que se aproba unha retribución de carácter extraordinario para os empregados do
sector público autonómico de Galicia, en aplicación do previsto no Real decreto lei
18/2022, do 18 de outubro (doc. núm. 43397, 11/PL-000020)
A Mesa do Parlamento de Galicia, na reunión do día 7 de novembro de 2022, acordou a admisión
a trámite polo procedemento de urxencia do Proxecto de lei polo que se aproba unha retribución
de carácter extraordinario para os empregados do sector público autonómico de Galicia, en aplicación do previsto no Real decreto lei 18/2022, do 18 de outubro, e o seu traslado á Xunta de Portavoces.
Logo da audiencia favorable da Xunta de Portavoces, na reunión do 15 de novembro de 2022, adoptou o seguinte acordo:
1º. Propoñerlle ao Pleno, na sesión prevista para o día 22 de novembro de 2022, que se tramite
polo procedemento especial de lectura única o Proxecto de lei polo que se aproba unha retribución
de carácter extraordinario para os empregados do sector público autonómico de Galicia, en aplicación do previsto no Real decreto lei 18/2022, do 18 de outubro.
2º. Abrir o prazo de presentación de emendas á totalidade ata o día 21 de novembro de 2022, ás
18.30 horas.
3º. Ordenar a publicación deste acordo no Boletín Oﬁcial do Parlamento de Galicia.
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Santiago de Compostela, 15 de novembro de 2022
Miguel Ángel Santalices Vieira
Presidente

Acordo da Mesa do Parlamento do 15 de novembro de 2022, polo que se amplía o prazo
de presentación de emendas ao articulado ao Proxecto de lei reguladora dos xogos de
Galicia [11/PL-000016 (doc. núm. 42313)]
No Rexistro Xeral do Parlamento de Galicia tivo entrada, co número 43643, o escrito do G.P. dos
Socialistas de Galicia, polo que se solicita a ampliación do prazo para a presentación de emendas
ao articulado ao Proxecto de lei reguladora dos xogos de Galicia [11/PL-000016 (doc. núm. 42313)]
Visto o disposto no artigo 96 do Regulamento da Cámara, a Mesa, por unanimidade, acorda:
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1º) Ampliar, por cuarta vez, o prazo de presentación de emendas ao articulado ao Proxecto de lei
reguladora dos xogos de Galicia [11/PL-000016 (doc. núm. 42313)] ata o día 18 de novembro de
2022, ás 18.30 hs.
2º) Notiﬁcar este acordo aos grupos parlamentarios.
3º) Publicar este acordo no Boletín Oﬁcial do Parlamento de Galicia.
Santiago de Compostela, 15 de novembro de 2022
Miguel Ángel Santalices Vieira
Presidente

1.1.2.1.2. Proposicións de lei
1.1.2.1.3. Proposicións de lei dos grupos ou deputados
A Mesa do Parlamento, na súa sesión do día 15 de novembro de 2022, adoptou o seguinte acordo:
Admisión a trámite
- 43635 (11/PPLC-000005)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Proposición de lei, para presentar perante o Congreso dos Deputados, orgánica de transferencia
de competencias á Comunidade Autónoma de Galicia en materia de salvamento marítimo e loita
contra a contaminación mariña
A Mesa toma coñecemento da referida iniciativa, e dado que vén presentada nos termos previstos
no artigo 122 do Regulamento da Cámara, acorda:
1.º- Admitir a trámite a Proposición de lei, para presentar perante o Congreso dos Deputados, orgánica de transferencia de competencias á Comunidade Autónoma de Galicia en materia de salvamento marítimo e loita contra a contaminación mariña.

CSV: BOPGDSPG-4KfHPwxhQ-4
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

2.º- Dispoñer o seu traslado á Xunta de Galicia para que emita o informe previsto no artigo 7 do
Decreto lexislativo 2/2015, do 12 de febreiro, polo que se aproba o texto refundido das disposicións
legais da Comunidade Autónoma de Galicia en materia de igualdade, e para que manifeste o seu
criterio e a súa conformidade respecto da súa tramitación nos termos previstos no artigo 123.2 do
Regulamento.
3.º- Ordenar a súa publicación no Boletín Oﬁcial do Parlamento de Galicia.
Santiago de Compostela, 15 de novembro de 2022
Miguel Ángel Santalices Vieira
Presidente

159477

XI lexislatura. Número 410. 16 de novembro de 2022

BOLETÍN OFICIAL DO PARLAMENTO DE GALICIA

A Mesa do Parlamento, na súa sesión do día 15 de novembro de 2022, adoptou os seguintes acordos:

1.3. Procedementos de control e impulso
1.3.5. Mocións
1.3.5.1. Mocións presentadas

Admisión a trámite, traslado á Xunta de Portavoces e publicación
- 43579 (11/MOC-000124)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Rodil Fernández, Olalla
Sobre a adopción de medidas para mellorar a atención ás vítimas de violencia machista (Moción
consecuencia da Interpelación núm. 42854, publicada no BOPG núm. 405, do 4 de novembro de
2022, e debatida na sesión plenaria do 8 de novembro de 2022)
- 43649 (11/MOC-000125)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Otero Lago, Noelia
Sobre o transporte escolar público (Moción consecuencia da Interpelación núm. 41210, publicada
no BOPG núm. 405, do 4 de novembro de 2022, e debatida na sesión plenaria do 8 de novembro
de 2022)
- 43720 (11/MOC-000126)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Fernández Alfonzo, Ramón
Sobre un pacto galego pola industria (Moción consecuencia da Interpelación núm. 42333, publicada no
BOPG núm. 394, do 13 de outubro de 2022, e debatida na sesión plenaria do 8 de novembro de 2022)

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

CSV: BOPGDSPG-4KfHPwxhQ-4
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

Admisión a trámite polo procedemento de urxencia e publicación
- 43728 (11/PNP-003717)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Rueda Valenzuela, Alfonso e 41 máis
Sobre a demanda que debe realizar a Xunta de Galicia ao Goberno de España para que non se leve
a cabo ningunha modiﬁcación do Código penal que supoña derrogar o delito de sedición
- 43794 (11/PNP-003720)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Pontón Mondelo, Ana e 18 máis
Sobre as actuacións que debe levar a cabo a Xunta de Galicia para aplicar a boniﬁcación do recibo de Sogama aos concellos que desenvolvan ou implanten sistemas de xestión dos biorresiduos no ano 2023
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Admisión a trámite e publicación
- 43386 (11/PNP-003691)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Queixas Zas, Mercedes e Rodil Fernández, Olalla
Sobre as actuacións que debe levar a cabo a Xunta de Galicia para promover a igualdade no ámbito
da creación e a produción artística e intelectual
- 43416 (11/PNP-003693)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Egerique Mosquera, Teresa e 6 máis
Sobre a reiteración do acordo da Comisión 8ª, do 7 de xuño de 2022, sobre a demanda que debe
realizar a Xunta de Galicia ao Goberno de España para poñer en marcha unha operación de traballo
subacuático que permita localizar o buque afundido Villa de Pitanxo
- 43437 (11/PNP-003696)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Arangüena Fernández, Pablo e Castro Rey, Paloma
Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego para elaborar un plan de redución da
contaminación por nitratos en Galicia
- 43442 (11/PNP-003697)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Rivas Cruz, Xosé Luís e 2 máis
Sobre as actuacións que debe levar a cabo a Xunta de Galicia para que a empresa Naturgy garanta
o correcto funcionamento das instalacións e os medios do servizo de comunicación das marxes do
encoro de Portodemouros, no río Ulla, entre os concellos de Vila de Cruces e Santiso

CSV: BOPGDSPG-4KfHPwxhQ-4
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

- 43490 (11/PNP-003698)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Suárez Sarmiento, María Elena e 7 máis
Sobre a demanda que debe facer a Xunta de Galicia á Dirección Xeral da Costa e o Mar e ao Ministerio para a Transición Ecolóxica e o Reto Demográﬁco para que autoricen o proxecto de renovación
da rede de colectores de augas residuais entre Vilanova de Arousa e a estación depuradora de
augas residuais de Tragove
- 43495 (11/PNP-003699)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Díaz Varela, Noa Susana e Otero Lago, Noelia
Sobre a ratiﬁcación por parte do Parlamento de Galicia do seu compromiso contra a violencia machista e en defensa dos dereitos das mulleres, así como as medidas que nesta materia debe adoptar
a Xunta de Galicia
- 43500 (11/PNP-003700)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Rodil Fernández, Olalla e Fernández Gómez, Alexandra
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Sobre as actuacións que debe levar a cabo a Xunta de Galicia en relación coas axudas públicas para
a adaptación de vivendas e a garantía das condicións de accesibilidade
- 43507 (11/PNP-003701)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Sobre as actuacións que debe levar a cabo a Xunta de Galicia para elaborar unha programación
que celebre o cuadraxésimo quinto aniversario da aprobación da Constitución española
- 43546 (11/PNP-003702)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Rodeiro Tato, Ovidio e 7 máis
Sobre as actuacións que debe levar a cabo a Xunta de Galicia para a coordinar unha programación
ao redor da ﬁgura de Carlos Oroza no ano do centenario do seu nacemento
- 43554 (11/PNP-003703)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Rodríguez Rumbo, Matilde Begoña e 2 máis
Sobre as actuacións que debe levar a cabo a Xunta de Galicia para elaborar un plan de actuación
contra a pobreza e a exclusión social e executar a totalidade dos orzamentos destinados ás políticas
de vivenda
- 43560 (11/PNP-003704)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Otero Rodríguez, Patricia e 3 máis
Sobre as actuacións que debe de levar a cabo a Xunta de Galicia a través de Portos de Galicia para
garantir que se siga a prestar o servizo de practicaxe nos portos de Laxe, Corcubión, Cee e Sada

CSV: BOPGDSPG-4KfHPwxhQ-4
Verificación:
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- 43569 (11/PNP-003705)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Díaz Varela, Noa Susana e 3 máis
Sobre as actuacións que debe levar a cabo a Xunta de Galicia para colaborar co Concello de Dodro
na reparación da cuberta do pavillón polideportivo municipal
- 43577 (11/PNP-003706)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Rodríguez Rumbo, Matilde Begoña e 2 máis
Sobre as actuacións que debe levar a cabo a Xunta de Galicia para publicar no Diario Oﬁcial de
Galicia o baremo empregado na selección dos centros que conformarán a Rede galega de dinamización con empresas na formación profesional no curso 2022-2023
- 43580 (11/PNP-003707)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Prado Cores, María Montserrat e 4 máis
Sobre as medidas que debe tomar o Goberno galego para garantir a atención pediátrica na área
sanitaria de Vigo
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- 43587 (11/PNP-003708)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Díaz Mouteira, María Sol e 6 máis
Sobre a demanda que debe realizar a Xunta de Galicia ao Goberno de España respecto da derrogación da modiﬁcación do Regulamento da Lei de costas, que reduce as prórrogas das concesións
no dominio público marítimo terrestre a trinta anos
- 43590 (11/PNP-003709)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Torrado Quintela, Julio e Ortega Otero, Marina
Sobre as actuacións que debe levar a cabo a Xunta de Galicia para cubrir as baixas das e dos profesionais sanitarios no Centro de Saúde de Caldas de Reis
- 43596 (11/PNP-003711)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Ortega Otero, Marina e Torrado Quintela, Julio
Sobre as actuacións que debe levar a cabo a Xunta de Galicia, a través da Consellería de Política
Social e Xuventude, para axilizar a construción do futuro centro terapéutico ocupacional público e
de xestión pública de Ourense
- 43602 (11/PNP-003712)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Pérez Fernández, Rosana e González Iglesias, María do Carme
Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego para establecer o día 1 de decembro
como Día da Dignidade de Galicia
- 43606 (11/PNP-003713)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Castro Rey, Paloma e 4 máis
Sobre as actuacións que debe levar a cabo a Xunta de Galicia para substituír do Plan de residuos
2022-2023 o modelo de recollida de lixo especíﬁco para os concellos turísticos

CSV: BOPGDSPG-4KfHPwxhQ-4
Verificación:
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- 43627 (11/PNP-003714)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Seco García, Martín e Gallego Sanromán, María Leticia
Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego para impulsar economicamente o
proceso de ampliación do polígono de Bértoa, en Carballo

1.3.6.2. Proposicións non de lei en Comisión
1.3.6.2.1. Proposicións presentadas

Admisión a trámite polo procedemento de urxencia, asignación a comisión e publicación
- 43729 (11/PNC-003844)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Rueda Valenzuela, Alfonso e 41 máis
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Sobre a demanda que debe realizar a Xunta de Galicia ao Goberno de España para que non se leve
a cabo ningunha modiﬁcación do Código penal que supoña derrogar o delito de sedición
Comisión 1ª, Institucional, de Administración Xeral, Xustiza e Interior
- 43795 (11/PNC-003846)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Bará Torres, Xosé Luís e 2 máis
Sobre as actuacións que debe levar a cabo a Xunta de Galicia para aplicar a boniﬁcación do recibo
de SOGAMA aos concellos que desenvolvan ou implanten sistemas de xestión dos biorresiduos no
ano 2023
Comisión 2ª, Ordenación Territorial, Obras Públicas, Medio Ambiente e Servizos
- 43810 (11/PNC-003848)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Vázquez Domínguez, Sandra e 6 máis
Sobre as actuacións que debe levar a cabo a Xunta de Galicia para axilizar a tramitación do decreto
que regulará a carreira investigadora na Administración
Comisión 6ª, Industria, Enerxía, Comercio e Turismo

Admisión a trámite, asignación a comisión e publicación
- 43387 (11/PNC-003818)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Queixas Zas, Mercedes e Rodil Fernández, Olalla
Sobre as actuacións que debe levar a cabo a Xunta de Galicia para promover a igualdade no ámbito
da creación e a produción artística e intelectual
Comisión 4ª, Educación e Cultura

CSV: BOPGDSPG-4KfHPwxhQ-4
Verificación:
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- 43415 (11/PNC-003820)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Egerique Mosquera, Teresa e 6 máis
Sobre a reiteración do Acordo da Comisión 8ª, do 7 de xuño de 2022, sobre a demanda que debe
realizar a Xunta de Galicia ao Goberno de España para poñer en marcha unha operación de traballo
subacuático que permita localizar o buque afundido Villa de Pitanxo
Comisión 8ª, Pesca e Marisqueo
- 43436 (11/PNC-003823)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Arangüena Fernández, Pablo e Castro Rey, Paloma
Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego para elaborar un plan de redución da
contaminación por nitratos en Galicia
Comisión 2ª, Ordenación Territorial, Obras Públicas, Medio Ambiente e Servizos
- 43443 (11/PNC-003824)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Rivas Cruz, Xosé Luís e 2 máis
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Sobre as actuacións que debe levar a cabo a Xunta de Galicia para que a empresa Naturgy garanta
o correcto funcionamento das instalacións e os medios do servizo de comunicación das marxes do
encoro de Portodemouros, no río Ulla, entre os concellos de Vila de Cruces e Santiso
Comisión 2ª, Ordenación Territorial, Obras Públicas, Medio Ambiente e Servizos
- 43491 (11/PNC-003825)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Suárez Sarmiento, María Elena e 7 máis
Sobre a demanda que debe facer a Xunta de Galicia á Dirección Xeral da Costa e o Mar e ao Ministerio para a Transición Ecolóxica e o Reto Demográﬁco para que autoricen o proxecto de renovación
da rede de colectores de augas residuais entre Vilanova de Arousa e a estación depuradora de
augas residuais de Tragove
Comisión 2ª, Ordenación Territorial, Obras Públicas, Medio Ambiente e Servizos
- 43492 (11/PNC-003826)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Rodeiro Tato, Ovidio e 7 máis
Sobre as actuacións que debe levar a cabo a Xunta de Galicia para coordinar unha programación
ao redor da ﬁgura de Carlos Oroza no ano do centenario do seu nacemento
Comisión 4ª, Educación e Cultura
- 43494 (11/PNC-003828)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Díaz Varela, Noa Susana e Otero Lago, Noelia
Sobre a ratiﬁcación por parte do Parlamento de Galicia do seu compromiso contra a violencia machista e en defensa dos dereitos das mulleres, así como as medidas que nesta materia debe adoptar
a Xunta de Galicia
Comisión 5ª, Sanidade, Política Social e Emprego

CSV: BOPGDSPG-4KfHPwxhQ-4
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- 43501 (11/PNC-003829)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Rodil Fernández, Olalla e Fernández Gómez, Alexandra
Sobre as actuacións que debe levar a cabo a Xunta de Galicia en relación coas axudas públicas para
a adaptación de vivendas e a garantía das condicións de accesibilidade
Comisión 2ª, Ordenación Territorial, Obras Públicas, Medio Ambiente e Servizos
- 43506 (11/PNC-003830)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Egerique Mosquera, Teresa e 6 máis
Sobre as actuacións que debe levar a cabo a Xunta de Galicia para elaborar unha programación
que celebre o cuadraxésimo quinto aniversario da aprobación da Constitución española
Comisión 4ª, Educación e Cultura
- 43553 (11/PNC-003831)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Rodríguez Rumbo, Matilde Begoña e 2 máis
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Sobre as actuacións que debe levar a cabo a Xunta de Galicia para elaborar un plan de actuación
contra a pobreza e a exclusión social e executar a totalidade dos orzamentos destinados ás políticas
de vivenda
Comisión 3ª, Economía, Facenda e Orzamentos
- 43559 (11/PNC-003832)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Otero Rodríguez, Patricia e 3 máis
Sobre as actuacións que debe de levar a cabo a Xunta de Galicia a través de Portos de Galicia para
garantir que se siga a prestar o servizo de practicaxe nos portos de Laxe, Corcubión, Cee e Sada
Comisión 8ª, Pesca e Marisqueo
- 43568 (11/PNC-003833)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Díaz Varela, Noa Susana e 3 máis
Sobre as actuacións que debe levar a cabo a Xunta de Galicia para colaborar co Concello de Dodro
na reparación da cuberta do pavillón polideportivo municipal
Comisión 1ª, Institucional, de Administración Xeral, Xustiza e Interior
- 43576 (11/PNC-003834)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Rodríguez Rumbo, Matilde Begoña e 2 máis
Sobre as actuacións que debe levar a cabo a Xunta de Galicia para publicar no Diario Oﬁcial de
Galicia o baremo empregado na selección dos centros que conformarán a Rede galega de dinamización con empresas na formación profesional no curso 2022-2023
Comisión 4ª, Educación e Cultura

CSV: BOPGDSPG-4KfHPwxhQ-4
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- 43581 (11/PNC-003835)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Prado Cores, María Montserrat e 4 máis
Sobre as medidas que debe tomar o Goberno galego para garantir a atención pediátrica na área
sanitaria de Vigo
Comisión 5ª, Sanidade, Política Social e Emprego
- 43586 (11/PNC-003836)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Díaz Mouteira, María Sol e 6 máis
Sobre a demanda que debe realizar a Xunta de Galicia ao Goberno de España respecto da derrogación da modiﬁcación do Regulamento da Lei de costas, que reduce as prórrogas das concesións
no dominio público marítimo-terrestre a trinta anos
Comisión 2ª, Ordenación Territorial, Obras Públicas, Medio Ambiente e Servizos
- 43591 (11/PNC-003837)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Torrado Quintela, Julio e Ortega Otero, Marina
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Sobre as actuacións que debe levar a cabo a Xunta de Galicia para cubrir as baixas das e dos profesionais sanitarios no Centro de Saúde de Caldas de Reis
Comisión 5ª, Sanidade, Política Social e Emprego
- 43597 (11/PNC-003838)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Ortega Otero, Marina e Torrado Quintela, Julio
Sobre as actuacións que debe levar a cabo a Xunta de Galicia, a través da Consellería de Política
Social e Xuventude, para axilizar a construción do futuro centro terapéutico ocupacional público e
de xestión pública de Ourense
Comisión 5ª, Sanidade, Política Social e Emprego
- 43603 (11/PNC-003839)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Pérez Fernández, Rosana e González Iglesias, María do Carme
Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego para establecer o día 1 de decembro
como día da dignidade de Galicia
Comisión 8ª, Pesca e Marisqueo
- 43607 (11/PNC-003840)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Castro Rey, Paloma e 4 máis
Sobre as actuacións que debe levar a cabo a Xunta de Galicia para substituír do Plan de residuos
2022-2023 o modelo de recollida de lixo especíﬁco para os concellos turísticos
Comisión 2ª, Ordenación Territorial, Obras Públicas, Medio Ambiente e Servizos
- 43626 (11/PNC-003841)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Seco García, Martín e Gallego Sanromán, María Leticia
Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego para impulsar economicamente o
proceso de ampliación do polígono de Bértoa, en Carballo
Comisión 6ª, Industria, Enerxía, Comercio e Turismo

CSV: BOPGDSPG-4KfHPwxhQ-4
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

Santiago de Compostela, 15 de novembro de 2022
María Elena Candia López
Vicepresidenta 1ª
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Á Mesa do Parlamento
O Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego (BNG), a través da súa
portavoz, ao abeiro do disposto no artigo 163 do Regulamento da Cámara, e ao amparo
do artigo 87.2 da Constitución e do artigo 10.1 do Estatuto de Autonomía de Galiza, que
permite a posibilidade de exercer desde o Parlamento de Galiza a iniciativa lexislativa
perante as Cortes do Estado, presenta a seguinte Proposición de Lei Orgánica de
Transferencia de Competencias á Comunidade Autónoma de Galiza en materia de
Salvamento Marítimo e Loita contra a Contaminación Mariña, para que sexa
elevada ao Congreso dos Deputados.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
A estratéxica situación do noso país para o tráfico marítimo de mercadorías entre
Europa, América e África, converte as costas galegas en punto de paso obrigado dun
denso tráfico internacional. Segundo dados oficiais, cada ano atravesan o Dispositivo de
Separación do Tránsito Marítimo de Fisterra, aproximadamente 45.000 buques, dos
cales uns 14.000 transportan mercadorías perigosas. A isto debemos engadirlle a
inmensa actividade que se desenvolve por todo o litoral galego con centos de
embarcacións pesqueiras faenando nos seus caladoiros tradicionais e sometidas a unhas
condicións meteorolóxicas duras, con borrascas, temporais, e mar moitas veces en
condicións adversas.

CSV: BOPGDSPG-4KfHPwxhQ-4
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Neste contexto, nas nosas costas prodúcense un elevado número de episodios de
emerxencia, avarías, remolques, naufraxios e sinistros que con demasiada frecuencia
está a ter un custe en vidas humanas.
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No caso de tráfico marítimo de mercadorías son coñecidos accidentes que
tiveron gran repercusión mediática como o do “Mar Exeo”, “Casón”, “Urquiola”,
“Andros Patria”, “Erwick”, “Polycommander”, ou o “Prestige”. Aos que poderíamos
sumar outros que embarrancaron, ou sufriron accidentes, en augas galegas como o
“Kristal”, “Kabou”, “Ramdane Aldane”, “Alejandro I”, “MSC Pride”, o pesqueiro de
Muros, “Boavista”, abordado e fundido polo mercante “Mallorquín”, o afundimento do
“North Spirit”, a colisión do “Florence” e o “Afrodita” co resultado do afundimiento do
primeiro, e un longo etcétera, algúns dos cales ocasionaron nas nosas costas graves
danos medioambientais e elevadas perdas económicas.
Tamén na actividade pesqueira téñense producido graves sinistros como: “Mar
Nosso”, “Mar de Marín”, “Santa Ana”, “Nuevo Ana”, “Regino Jesús”, “Serviola”,
“Loamar Segundo”, “Punta Robaleira Uno”, “Tabar”, “Nuevo Luz”, “Ficha Segundo”,
“Villa de Aguete”, “Rosamar”, “Cordero”,”Sombriza”, “Nuevo Amorín”, “MF Díaz”,
“Sempre Casina”, “O Bahía”, “Nuevo Sara”, “Paquito II”, “Nuevo Marcos”, “Rebeca”,
“Alba”, etc., que teñen levado a vida de moitos dos seus tripulantes pero tamén posto en
evidencia a precarización da actividade pesqueira, cun modelo de política pesqueira
comunitaria de afogamento e escasa rendibilidade que acaba pagándoa os traballadores.
Por outra banda, véñense producido tamén importantes retrocesos nos sistemas
operativos de seguranza e salvamento marítimo coa privatización dos sistemas de
radiocomunicación, a venta dos helicópteros de salvamento “Pesca I” e “Pesca II”,
declarado inoperante o helicóptero da Costa da Morte en misións nocturnas, aprobado o
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Decreto 130/2012 polo que se establecen tarifas polas operacións de salvamento,
publicación do Real Decreto 963/2013 que diminúe o número e rebaixa as titulacións
das tripulacións mínimas de seguridade, privatización das embarcacións e das
tripulacións de salvamento, etc.
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Pódese afirmar que Galiza padece a taxa máis alta de sinistralidade marítima
europea, sendo un dos lugares onde se levan producido maiores agresións por
contaminación.
Tal número de sinistros evidenciou, entre outras cousas, a inadecuación do
actual modelo de salvamento marítimo vixente no Estado español en relación as
peculiaridades que presenta o litoral galego, e a necesidade de organizar, para e dende
Galiza, un dispositivo propio, máis eficaz, profesional e operativo, baixo control público
galego, e con capacidade para inserirse nos planos e protocolos de emerxencia a por en
marcha
Cómpre, xa que logo, que Galiza adquira capacidade política de decisión en
torno a un tema que é vital para o futuro do noso País. Galiza debe ter dereito a elaborar
e executar unha política propia en materia de salvamento marítimo e loita contra a
contaminación mariña, e a crear o seu propio dispositivo de titularidade pública, sen
prexuízo da coordinación necesaria, neste terreo, cos gobernos do Estado español e de
Portugal.
O Artigo 150.2 da Constitución Española establece que o Estado poderá
transferir ou delegar nas Comunidade Autónomas, por medio de Lei Orgánica,
facultades correspondentes a materia de titularidade estatal, definidas e especificadas no
artigo 149.1.
Tamén no Estatuto de Autonomía de Galiza, a través do Artigo 36 recoñécese a
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posibilidade de que a Comunidade Autónoma Galega solicite do Estado a transferencia
ou delegación de competencias, sendo o Parlamento de Galiza a institución na que recae
a responsabilidade de formular as solicitudes de transferencia.
Xa que logo, tanto o Estatuto de Autonomía como a Constitución deixan aberta a
posibilidade de trasladar de maneira indefinida materias competencias que viñan sendo
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exercidas polo Goberno central cara ás Comunidades Autónomas a medida que estas
vaian asentándose tanto xurídica como socialmente.
Dentro das materias de competencia do Estado fixadas dentro do Artigo 149.1
especifícase no punto 20º a Mariña Mercante, que inclúe tal e como se define nas letras
e) e f) do Artigo 6 da Lei 27/1992, do 24 de novembro, de Portos do Estado e da Mariña
Mercante, as funcións de salvamento marítimo e loita contra a contaminación mariña.
As actividades de Salvamento Marítimo, da Protección do Tránsito no Mar e
Loita contra a Contaminación Mariña son actuacións fundamentais para a Comunidade
Autónoma da Galiza, xa que estamos ante a principal potencia pesqueira da Unión
Europea e unha zona cun Dispositivo de Separación do Tránsito Marítimo polo que pasa
grande parte do tránsito mundial de embarcacións con materiais perigosos. Por estas
características que son específicas da Comunidade Autónoma de Galiza, e despois dos
problemas de coordinación que se deron entre as diferentes administracións nos últimos
accidentes, convértese nunha necesidade que as institucións propias da Galiza asuman
as competencias nestas materias para poder deseñar unha política adaptada á realidade
peculiar das nosas costas.
Por outro lado, a doutrina do Tribunal Constitucional, establece que “la inclusión
de la materia de salvamento marítimo entre las facultades del Estado sobre marina
mercante no implica la asunción por parte de éste de las competencias ejecutivas que, en
la primera de dichas materias, han asumido los Estatutos de Autonomía que hubieran
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asumido la ejecución de la legislación del Estado en materia de salvamento marítimo en
las aguas territoriales correspondientes a su litoral” (STC 40/1998, de 19 de febreiro.
BOE, de 17 de marzo).
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Con efecto, este é o caso de Galiza que, no art. 29, nos números 3 e 4 do seu
Estatuto de Autonomía recoñece expresamente que “ Corresponde á Comunidade
Autónoma galega a execución da lexislación do Estado nas seguintes materias:
3. Salvamento marítimo.
4. Vertidos industriais e contaminantes nas augas territoriais do Estado
correspondentes ao litoral galego”
E, así mesmo, o antedito Tribunal Constitucional, tamén deixou dito – na
referida STC STC 40/1998, de 19 de febrero. BOE, de 17 de marzo) que “a prevención
da contaminación desde buques, plataformas fijas y otras instalaciones que se
encuentren en aguas situadas en zonas en las que España ejerce soberanía, derechos
soberanos o jurisdicción”, non resulta contraria á competencia sobre vertidos das
Comunidades Autónomas das “Islas Baleares, Galicia, Cataluña y Canarias”, conforme
establece o Fundamento de Dereito 5, da citada sentenza (STC40/1998, de 19 de
febreiro. BOE, de 17 de marzo)
Neste sentido, subsidiariamente á solicitude da transferencia da competencia en
materia de salvamento marítimo e loita contra a contaminación mariña, é de recibo a
reclamación da simple transferencia nas anteditas materias, respecto da súa execución,
de conformidade coa asunción que o Estatuto de Galiza, realizou no seu momento.
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Artigo primeiro.- Obxecto da lei
A presente Lei ten por obxecto transferir, de acordo co disposto nos artigos
150.2 da Constitución e de 36 do Estatuto de Autonomía para Galiza, competencias de
titularidade estatal á Comunidade Autónoma de Galiza ou, subsidiariamente,
competencias executivas en materia de lexislación do Estado (conforme o artigo 29,
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números 2 e 3 do Estatuto de Autonomía para Galiza) nos termos recollidos nos artigos
seguintes.

Artigo segundo.- Transferencia de competencias.
Transferirase á Comunidade Autónoma de Galiza a competencia exclusiva; ou subsidiariamente- a competencia executiva, en materia de Salvamento Marítimo e Loita
contra a Contaminación Mariña no ámbito da Comunidade Autónoma de Galiza.

Artigo terceiro.- Funcións encomendadas.
En virtude do disposto na presente Lei, unha vez realizado o traspaso de servizos
correspondentes, a Comunidade Autónoma de Galiza terá encomendadas as seguintes
funcións:
1º.- Prestación de servizos de busca, rescate e salvamento marítimo.
2º.- Control e axuda de tránsito marítimo.
3º.- Prevención e loita contra a contaminación do medio mariño.
4º.- Servizo de remolque e embarcacións auxiliares.
5º.- Elaboración dun Plano Galego de Servizos Especiais de Salvamento da Vida
Humana no Mar e da Loita contra a Contaminación do Medio Mariño que deberá
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coordinarse co Plano Nacional de Salvamento, con outros países que teñan augas
limítrofes, e coa Unión Europea.
6º.- A determinación das zonas de fondeo e de manobra nos portos localizados
na Comunidade Autónoma de Galiza.
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7º.- Elaboración de informes vinculantes na determinación das canles de entrada
e saída dos portos naqueles aspectos relacionados coa seguranza marítima.
8º.- Establecer os criterios das manobras de buques que porten mercadorías
perigosas ou se encontren en condicións excepcionais.
9º.- A realización dos servizos de practicase e remolque.
10º.- A supervisión técnica nos portos situados en territorio galego dos buques
autorizados polos acordos internacionais, incluídos aqueles que estean en fase de
construción e das mercadorías a bordo dos mesmos.
11º.- Supervisión daqueles aspectos relacionados coa seguranza marítima nas
labores de estiba e desestiba.
12º.- Servizos complementarios aos anteriormente referidos.

Artigo cuarto.- Transferencia de competencias de execución
Transfírese así mesmo, a competencia de execución da lexislación do Estado en
materia de formación e outorgamento de títulos das ensinanzas e formación específica
relacionadas co Salvamento Marítimo e a loita contra a contaminación do medio mariño
e coa realización do servizo de prácticas.
Igualmente será competencia da Xunta de Galiza a determinación dos requisitos
profesionais e de titulacións mínima e a realización das probas precisas para
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desenvolver funcións de practicase.
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Artigo quinto.- Delimitación das competencias
De conformidade co disposto nos apartados 4º e 29º do artigo 149.1 da
Constitución Española, o contido das competencias transferidas entendese sen prexuízo
das competencias en materia de Defensa e Seguranza Pública que seguirán
correspondendo ao Estado.

Artigo sexto.- Modalidades de control
A Comunidade Autónoma de Galiza adaptará o exercicio das competencias
transferidas pola presente Lei Orgánica ao seguintes principios e controis:
a) A Comunidade Autónoma de Galiza facilitará á Administración do Estado a
información que esta solicite sobre as materias correspondentes.
b) As facultades e servizos transferidos manterán nivel de eficacia que teñan no
momento da transferencia.

Artigo sétimo: Traspaso de servizos
1.- As Comisións Mixtas de traspaso de servizos precisarán os medios materias e
financeiros que sexan necesarios para o cumprimento das funcións comprendidas nos
ámbitos de competencias que se transfiren na presente Lei e, se é o caso, concretarán
cales das funcións se realizarán a través de órganos de cooperación, ou axustarán o seu
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exercicio a planos ou programas de carácter xeral.
2.- En todo caso, os recursos transferidos garantirán financiamento suficiente
para o desenvolvemento das funcións transferidas en termos dinámicos e observarán o
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principio de lealdade institucional contemplado en lexislación en materia de
financiación autonómica.

Disposición Adicional.- Acordos Internacionais
O Goberno Central informará e contará coa opinión do Goberno galego nos
procesos de negociación de novos acordos internacionais relacionados coa Seguranza
Marítima no Mar e Loita contra a Contaminación Mariña.

Disposición final.- Entrada en vigor
A presente Lei Orgánica entrará en vigor ao día seguinte da súa publicación no
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Boletín Oficial do Estado, e será publicada tamén no Diario Oficial de Galiza.
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ANTECEDENTES LEXISLATIVOS
• Artigo 150.2 da Constitución Española de 1978.
• Artigo 149.1.20 da Constitución Española de 1978.
• Artigo 36 do Estatuto de Autonomía de Galiza.
• Artigo 29, números 3 e 4 do Estatuto de Autonomía de Galiza
• Real Decreto Lexislativo 2/2011, de 5 de setembro, polo que se aproba o Texto
Refundido da Lei de Portos do Estado e da Marina Mercante.
• Lei 27/1992, de 24 de novembro, de Puertos do Estado e da Marina Mercante.
• Ley 14/2014, de 24 de julio, de Navegación Marítima.
• Real Decreto 587/2022, de 19 de julio, polo que se modifican diversas normas
regulamentarias en materia de seguridade marítima.
• Lei 48/2003, de 26 de novembro, de réxime económico e de prestación de
servizos dos portos de interese xeral.
• Lei 33/2010, de 5 de agosto, de modificación da Lei 48/2003, de 26 de
novembro, de réxime económico e de prestación de servizos nos portos de
interese xeral.
• Convenio das Nacións Unidas sobre Dereito do Mar, asinada en Montego Bay
(Xamaica), o 10 de decembro de 1982.
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• Convenio Internacional da Organización Marítima Internacional (OMI) para
previr a contaminación dos buques 1973/1978, na súa forma modificada polo
protocolo de 1978 (MARPOL).
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• Convenio Internacional (OMI) para a Seguranza da Vida Humana no Mar, de
1974 (SOLAS).
• Convenio Internacional (OMI) sobre Cooperación, Preparación e Loita contra a
Contaminación por Hidrocarburos, 1990.
• Convenio internacional sobre responsabilidade civil por danos causados pola
contaminación das augas do mar por hibrocarburos, 1969.
• .Convenio internacional (OMI) sobre Responsabilidade e Indemnización de
Danos en relación co Transporte Marítimo de Substancias Nocivas e
Potencialmente Perigosas, 1996 (Convenio SNP).
• Convenio Internacional (OMI) sobre Salvamento Marítimo, 1989
• Protocolo de 1992 ao Convenio internacional sobre a constitución dun fondo
internacional de indemnización de danos causados pola contaminación de
hidrocarburos.
• Doutrina constitucional, contida especialmente, na STC 40/1998, de 19 de
febreiro. BOE, de 17 de marzo.

Santiago de Compostela, 10 de novembro de 2022
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Asdo.: Ana Pontón Mondelo
Portavoz do G.P. do BNG
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Asinado dixitalmente por:
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Ana Pontón Mondelo na data 10/11/2022 18:27:57
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Á Mesa do Parlamento
O Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego (BNG), a iniciativa da
deputada Olalla Rodil Fernández, ao abeiro do disposto no artigo 151.2 do
Regulamento da Cámara, presenta a seguinte Moción para substanciar a Interpelación
debatida na sesión plenaria celebrada o pasado 9 de novembro, sobre a adopción de
medidas para mellorar a atención ás vítimas de violencia machista (doc. núm 42854,
[11/INT-002107]).

Moción
“O Parlamento insta a Xunta de Galiza a:
1.- Expresar o apoio ás mobilizacións feministas convocadas ao abeiro do 25 de
novembro de 2022 contra a violencia machista.
2.- No proceso de tramitación do proxecto de Orzamentos para 2023,
incrementar os recursos económicos destinados especificamente a loitar contra a
violencia de xénero de forma que se sitúen, como mínimo, no 1% do total.
3.- Introducir na orde de convocatoria das prestacións económicas para vítimas
de violencia machista as mudanzas necesarias para aumentar as contías conforme ao
incremento do IPC evitando a perda de poder adquisitivo das mulleres beneficiarias.
4.- Abrir un proceso de diálogo coa FEGAMP para modificar o Decreto

CSV: BOPGDSPG-4KfHPwxhQ-4
REXISTRO-e9n3xit8t-9
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

130/2016, do 15 de setembro, polo que se establecen os requisitos e o procedemento
para o recoñecemento e acreditación dos centros de información á muller de titularidade
das entidades locais de Galicia, así como para a modificación e extinción do seu
recoñecemento así como as Axudas e subvencións a entidades locais de apoio aos CIM
co obxectivo de introducir, cando menos, as seguintes mudanzas:
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4.1) O incremento da achega económica do programa de axudas e subvencións
de apoio aos CIM co obxectivo de reforzar e ampliar a rede galega de CIM
facendo especial énfase na creación destes centros naqueles concellos e
comarcas nos que actualmente non existen ou están sobrecargados.
4.2) Incrementar a contía económica máxima que a Xunta de Galiza achegará
para o financiamento estrutural dos CIM a través da liña de axudas anual terá en
conta a fixación de ratios mínimas de persoal que deberán estabelecerse en
función do número de mulleres potencialmente usuarias do servizo así como a
contratación a xornada completa, como mínimo, de todo o persoal que sexa
obrigatorio para a acreditación do CIM.
4.3) Que a normativa que regula os CIM amplíe o persoal mínimo para a
acreditación dos centros e incorporar así novos perfís profesionais,
nomeadamente, persoal técnico en igualdade e persoal administrativo garantindo
o orzamento necesario para que os concellos poidan efectivizar a súa
contratación.”

Santiago de Compostela, 10 de novembro de 2022

Asdo.: Olalla Rodil Fernández
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Portavoz s. do G.P. do BNG

Asinado dixitalmente por:
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Olalla Rodil Fernández na data 10/11/2022 10:00:36

159500

Á Mesa do Parlamento
O Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, por iniciativa da súa
deputada Noelia Otero Lago, a través do seu portavoz e ao abeiro do disposto no
artigo 151.2 do Regulamento da Cámara, presenta a seguinte moción para
substanciar a Interpelación debatida na Sesión plenaria celebrada os días 8 e 9 de
novembro do 2022, sobre o transporte escolar público (11/INT-002003, doc.
núm. 41210).
Moción
O Parlamento galego insta á Xunta de Galicia a:
1. Levar a cabo todas as accións necesarias para que as liñas de autobús que
prestan servizo de transporte ao alumnado galego cumpran horarios,
garantan as prazas e dean un servizo digno.
2. Esixir o cumprimento íntegro dos contratos ás empresas concesionarias do
servizo de transporte para garantir o normal funcionamento do curso
escolar e a conciliación das familias.
3. Realizar, publicar e trasladar a esta Cámara un informe de inspección das
rutas, horarios, paradas, vehículos e incidencias acumuladas no servizo no
comezo escolar este curso.
4. Presentar no Parlamento de Galicia un informe sobre as actuacións que ten
levado a cabo este 2022 a Consellería de Educación en materia de
inspección e sancionadora ás empresas concesionarias do servizo de
transporte escolar protagonistas das distintas problemáticas denunciadas
polas familias e comunidade educativa.

Pazo do Parlamento, 11 de novembro do 2022
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Asdo.: Noelia Otero Lago
Deputada do G.P. dos Socialistas de Galicia
Asdo.: Luis Manuel Álvarez Martínez
Portavoz do G.P. dos Socialistas de Galicia

Asinado dixitalmente por:

Rúa do Hórreo, s/n, Parlamento de Galicia. 15702 SANTIAGO DE COMPOSTELA
Tlf: 981 551 530 · gp-socialista@parlamentodegalicia.es
159501

Noelia Otero Lago na data 11/11/2022 12:15:23
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Luis Manuel Álvarez Martínez na data 11/11/2022 12:15:30

Rúa do Hórreo, s/n, Parlamento de Galicia. 15702 SANTIAGO DE COMPOSTELA
Tlf: 981 551 530 · gp-socialista@parlamentodegalicia.es
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Á Mesa do Parlamento
O Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego (BNG), a
iniciativa do deputado Ramón Fernández Alfonzo, ao abeiro do disposto no
artigo 151.2 do Regulamento da Cámara, presenta a seguinte Moción para
substanciar a Interpelación debatida na sesión plenaria celebrada o pasado 9 de
novembro, sobre un pacto galego pola industria (doc. núm 42333, [11/INT002072]).

Moción
“O Parlamento galego insta a Xunta de Galiza a impulsar un Pacto galego
para o fomento da actividade tecnolóxica e industrial co obxectivo de que ao
final da actual lexislatura o PIB industrial represente o 20% do PIB galego, para
o que contará coa participación do Consello Económico e Social de Galiza, a
partir de tres compromisos básicos por parte da Xunta de Galiza:
1. Elevar o financiamento en I+D+i até o 3% dos orzamentos para o ano
2023.
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2. Constituír unha empresa pública de enerxía a partir das concesións de
aproveitamentos hidráulicos que vaian caducando ou poidan ser rescatadas.
3. Defender o marco competencial do goberno galego en materia
económica e industrial exixindo a transferencia para Galiza dos fondos do Plan
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para a recuperación en función nunha porcentaxe pactada entre ambos gobernos
nunha mesa de negociación constituída para estes efectos.”

Santiago de Compostela, 11 de novembro de 2022

Asdo.: Ramón Fernández Alfonzo
Deputado do G.P. do BNG
Ana Pontón Mondelo
Portavoz do G.P. do BNG

Asinado dixitalmente por:

Ramón Fernández Alfonzo na data 11/11/2022 16:19:11
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Ana Pontón Mondelo na data 11/11/2022 16:19:26
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Á Mesa do Parlamento
Os deputados do Grupo Parlamentario Popular de Galicia a través do seu Portavoz
e ao abeiro do disposto nos artigos 98, 160 e concordantes do Regulamento da
Cámara, presenta ante esa Mesa, a seguinte proposición non de lei para o seu
debate en Pleno polo trámite de urxencia.
Xustificación da urxencia
A urxencia vén motivada pola necesidade dun pronunciamento do Parlamento de
Galicia en relación con esta cuestión de máxima actualidade e relevancia
Exposición de Motivos:
Recentemente, e no marco da negociación dos Orzamentos Xerais do Estado para o
ano 2023, o Goberno de España volveu a facer pública a súa intención de reformar o
delito de sedición, tipificado no artigo 544 do Código penal e que castiga a quen, sen
estar comprendido no delito de rebelión, álzanse pública e tumultuariamente para
impedir, pola forza ou fóra das vías legais, a aplicación das leis. Dita reforma foi
adiantada polo executivo en xaneiro de 2020, tres meses despois da condena imposta
polo Tribunal Supremo aos líderes do procés, en aplicación do devandito artigo.
O 10 de novembro de 2022, o presidente do Goberno confirmou que presentará unha
iniciativa lexislativa para derrogar o delito de sedición e substituílo por outro de
“desordenes públicos agravados”. As leis de España non poden redactarse na sede de
ERC nin pola conveniencia política de Pedro Sánchez. Nin a Constitución nin o Estado
de Dereito poden renderse ás necesidades de ningún dirixente político e menos ás
daqueles que se levantaron contra a Nación española. En ningún país europeo
reformaríase o delito de sedición por parte dos sediciosos.
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Con este anuncio, o Goberno de España retoma un perigoso precedente: o de ceder de
maneira constante e permanente ás pretensións máis radicais dos seus socios
parlamentarios, aínda que con iso non só socaven os principios e fundamentos do
Estado de Dereito, senón que poñen claramente en cuestión a independencia do poder
xudicial, ao volver corrixir as sentenzas do Tribunal Supremo, e a politización da
xustiza, ao admitir que sexan os políticos condenados por sedición quen modifica as
penas dos delitos que cometeron.
Dito doutra maneira, de levarse a cabo esta reforma, o Goberno de España estaría a
participar activamente no descrédito e no menoscabo de dúas institucións
fundamentais do Estado, como son as Cortes Xerais e os tribunais de Xustiza,
beneficiando política e xudicialmente a quen no seu día trataron de atentar contra a
integridade territorial e a orde constitucional de España.
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As comunidades autónomas deben pronunciarse publicamente se apoian reducir as
penas establecidas no delito de sedición ou rexeitan esta modificación. Considérase
esencial que desde as comunidades autónomas e os concellos exista un
pronunciamento explícito manifestando o rexeitamento a calquera acción que supoña
debilitar ao Estado. Desde estas institucións que forman parte do Estado débese levar
a cabo unha defensa sen concesións do principio de que todos somos iguais ante a
Lei.
Esta decisión non é digna no contexto da España democrática e por iso consideramos
que no PSOE non poden permanecer calados diante desta reforma que debilita o noso
sistema constitucional.
Non deixa de ser sorprendente que, ao mesmo tempo que o Executivo se mostra
favorable a derrogar o delito de sedición, pareza esquecer outras propostas como a
anunciada en 2019 para prohibir por lei a celebración de referendos ilegais.
É necesario resaltar que, segundo os últimos datos demoscópicos coñecidos, menos
dun 20% da poboación española apoia ao Executivo na súa decisión de rebaixar as
penas polo delito de sedición. Incluso un 49% de quen declara apoiar nas urnas ao
actual partido no Goberno móstranse contrarios á devandita reforma.
España é unha democracia estable e consolidada, pero non por iso menos necesitada
de institucións fortes, que conten non só co respaldo da lei senón tamén co aprecio e a
confianza dos cidadáns. Por iso vemos con preocupación a inercia do actual Goberno a
transixir coas reclamacións dos seus socios parlamentarios, sexan estas para cesar á
secretaria de Estado-Directora do Centro Nacional de Intelixencia, ou para non recorrer
diante do Tribunal Constitucional unha lei autonómica de ensino feita a medida para
non cumprir cunha sentenza xudicial. O anuncio da reforma do delito de sedición é só
unha máis das concesións, pero dada a aritmética parlamentaria, non parece que vaia
a ser a última.
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Diante destas circunstancias, é tempo de solicitar ao Goberno de España e ao seu
presidente que exerzan lealmente as funcións que teñen encomendadas, actúen en
defensa do Estado e das súas institucións e, polo tanto, que non cedan ás pretensións
de quen, amparados na lei, fixeron e fan todo o posible por menoscabala.
O Partido Popular está fortemente comprometido na defensa da Constitución española
e da dignidade da Nación e considera que ambas circunstancias esixen entendemento
entre as dúas principais forzas políticas de España.
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Os intereses xerais de España e dos españois deben prevalecer sempre, mesmo por
encima dos intereses particulares do Goberno ou de quen ostente a súa presidencia.
Por todo o exposto, as deputadas e deputados do Grupo Parlamentario Popular
presentamos a seguinte proposición non de lei en Pleno.
“O Parlamento de Galicia insta á Xunta de Galicia a dirixirse ao Goberno de
España para que, a través do presidente e secretario xeral do PSOE, proceda a:
1º- Retirar de maneira inmediata a iniciativa parlamentaria presentada nas
Cortes Xerais e non levar a cabo ningunha modificación do Código penal
que supoña derrogar o delito de sedición.
2º- Cumprir, acatar e respectar a Constitución española, aprobada de
xeito maioritario polo pobo galego e no conxunto de España, na que non
ten cabida a sedición nin os referendos ilegais, e, sobre todo, ratificar o
artigo 2 da mesma: “a Constitución fundaméntase na indisoluble unidade
da Nación española, patria común e indivisible de todos os españois, e
recoñece e garante o dereito á autonomía das nacionalidades e rexións
que a integran e a solidariedade entre todas elas”

Santiago de Compostela, 11 de novembro de 2022

Asinado dixitalmente por:
Alfonso Rueda Valenzuela na data 11/11/2022 17:30:52
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Pedro Puy Fraga na data 11/11/2022 17:31:59
Paula Prado del Río na data 11/11/2022 17:32:04
José Alberto Pazos Couñago na data 11/11/2022 17:32:24
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Marta Nóvoa Iglesias na data 11/11/2022 17:33:17
Miguel Ángel Santalices Vieira na data 11/11/2022 17:33:19
María Encarnación Amigo Díaz na data 11/11/2022 17:35:34
Raquel Arias Rodríguez na data 11/11/2022 17:36:13
José Antonio Armada Pérez na data 11/11/2022 17:36:18
José Manuel Balseiro Orol na data 11/11/2022 17:37:10
Cachafeiro Anta, Belén na data 11/11/2022 17:37:14
Diego Calvo Pouso na data 11/11/2022 17:37:43
María Elena Candia López na data 11/11/2022 17:37:47
Ramón Carballo Páez na data 11/11/2022 17:38:28
Francisco José Conde López na data 11/11/2022 17:38:36
María Sol Díaz Mouteira na data 11/11/2022 17:39:19
Teresa Egerique Mosquera na data 11/11/2022 17:39:24
José Luis Ferro Iglesias na data 11/11/2022 17:40:30
Freire Vázquez, María Begoña na data 11/11/2022 17:40:35
Ana Belén García Vidal na data 11/11/2022 17:41:19
Gómez Salgado, Carlos na data 11/11/2022 17:41:25
López Sánchez, Rosalía na data 11/11/2022 17:42:00
Rubén Lorenzo Gómez na data 11/11/2022 17:42:04
María Guadalupe Murillo Solís na data 11/11/2022 17:42:49
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Pardo López, Adrián na data 11/11/2022 17:42:54
Noelia Pérez López na data 11/11/2022 17:43:32
Fernando Pérez Domínguez na data 11/11/2022 17:43:36
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Carmen María Pomar Tojo na data 11/11/2022 17:44:10
María Corina Porro Martínez na data 11/11/2022 17:44:15
Prado Patiño, Jesús Miguel na data 11/11/2022 17:45:06
José Manuel Rey Varela na data 11/11/2022 17:45:10
Ovidio Rodeiro Tato na data 11/11/2022 17:45:43
María Felisa Rodríguez Carrera na data 11/11/2022 17:45:48
Rodríguez Pérez, Moisés na data 11/11/2022 17:46:21
Marta Rodriguez Vispo Rodriguez na data 11/11/2022 17:46:25
María Belén Salido Maroño na data 11/11/2022 17:47:10
Manuel Santos Costa na data 11/11/2022 17:47:14
Cristina Sanz Arias na data 11/11/2022 17:47:49
María Elena Suárez Sarmiento na data 11/11/2022 17:47:52
Sandra Vázquez Domínguez na data 11/11/2022 17:48:34
Daniel Vega Pérez na data 11/11/2022 17:48:38
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Borja Verea Fraiz na data 11/11/2022 17:49:10
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Parlamento de Galiza
Rúa do Hórreo, s/n. Tel. 0034 981 551 545
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15702 Santiago de Compostela
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Á Mesa do Parlamento
O Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego (BNG), a iniciativa
das deputadas e deputados Ana Pontón Mondelo, Olalla Rodil Fernández, Manuel
Antonio Lourenzo Sobral, Mª Carmen Aira Díaz, Luis Bará Torres, Iria Carreira
Pazos, Daniel Castro García, Ramón Fernández Alfonzo, Alexandra Fernández
Gómez, María González Albert, Mª Carme González Iglesias, Rosana Pérez
Fernández, Daniel Pérez López, Montserrat Prado Cores, Noa Presas Bergantiños,
Mercedes Queixas Zas, Paulo Ríos Santomé, Xosé Luis Rivas Cruz e Iago Tabarés
Pérez-Piñeiro, ao abeiro do disposto no artigo 98 do Regulamento da Cámara, presenta
a seguinte Proposición non de lei para debate en Pleno polo trámite de urxencia.

XUSTIFICACIÓN DA URXENCIA
A urxencia vén motivada pola inminente aprobación dos orzamentos e a
necesidade de adoptar unha decisión ao respecto.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
A Xunta de Galiza leva semanas de acordos e trasacordos en relación co custo
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do servizo de tratamento dos residuos que presta SOGAMA aos concellos. Inicialmente
o goberno galego manifestou as súas intencións a través da lei de acompañamento dos
orzamentos para 2023, que prevé a supresión da bonificación do 10% que SOGAMA
ofrecía aos concellos baixo determinados supostos (redución da cantidade de lixo
enviada e aplicación do desconto a contribuíntes).
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Uns días máis tarde, en sede parlamentaria e como parte dunha estratexia de
cortina de fume, o presidente da Xunta contraanunciou que no ano 2023 haberá unha
bonificación do 15% do recibo de SOGAMA para todos os concellos que implanten o
colector marrón antes de que remate 2023.
Resulta evidente a falta de seriedade e rigor destes anuncios e contranuncios,
pois son froito do oportunismo e dunha estratexia defensiva fronte ás críticas da política
fiscal da Xunta. Mais o máis grave desta situación é o erro que supón o “premio” que se
lle dá ao quinto colector ou colector marrón, que nin é a única nin a mellor alternativa
para a xestión dos biorresiduos.
A identificación entre recollida e xestión dos biorresiduos e colector marrón é
un grave erro en calquera contexto, mais éo máis nun país como Galiza no que a
dispersión da poboación fai que sexa unha alternativa innecesaria e excesivamente
custosa na maior parte do territorio.
A experiencia de moitos concellos galegos (como os integrados no modelo
Revitaliza, ou o proxecto Allariz RE) demostra que nunha grande parte do territorio
galego, tanto en zonas rurais como urbanas e periurbanas, non sería necesario ningún
sistema de recollida (con colector ou sen el) e que a opción máis lóxica, ecolóxica e
económica é a xestión de proximidade mediante a compostaxe domiciliaria e
comunitaria. Unha opción que ademais ten un efecto multiplicador positivo nos
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resultados de recollida separada doutras fraccións dos residuos.
A experiencia de Galiza e doutros territorios demostra que -no caso de optar
pola recollida e tratamento en planta dos biorresiduos-, a alternativa da recollida “porta
a porta” ten moito mellores resultados (tanto na cantidade como na calidade dos
biorresiduos) que a opción do colector marrón. No caso galego, a experiencia dos
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concellos que envían os biorresiduos á planta de compostaxe de Areosa pode ser un bo
termómetro do que pode pasar noutras plantas e zonas do país.
Consideramos pois un grave erro que se opte pola bonificación exclusiva do
quinto colector, porque vai actuar como forma de imposición desta solución e de
discriminación doutras alternativas máis eficaces, máis sustentábeis e máis acaídas á
realidade galega.

Por todo o exposto, o Grupo Parlamentar do BNG presenta a seguinte
proposición non de lei para o seu debate en Pleno polo trámite de urxencia:
“O Parlamento insta a Xunta a aplicar a bonificación do recibo de SOGAMA
aos concellos que desenvolvan ou implanten sistemas de xestión dos biorresiduos no
ano 2023 coa seguinte prelación:
-Bonificación do 15% aos concellos que desenvolvan como opción principal os
tratamentos de proximidade mediante a compostaxe domiciliaria e a compostaxe
comunitaria.
-Bonificación do 10% acumulativa aos concellos que, ademais do sistema de
compostaxe de proximidade, implanten en zonas de moita densidade urbana sistemas de
recollida separada dos biorresiduos porta a porta, cando menos para produtores
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singulares.
-Bonificación do 5% acumulativa aos concellos que, ademais do sistema de
compostaxe de proximidade, implanten en zonas de moita densidade urbana calquera
outro sistema de recollida separada dos biorresiduos, incluído o colector marrón..”
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Santiago de Compostela, 14 de novembro de 2022

Asdo.: Ana Pontón Mondelo
Olalla Rodil Fernández
Manuel Lourenzo Sobral
Mª Carmen Aira Díaz
Luis Bará Torres
Iria Carreira Pazos
Daniel Castro García
Ramón Fernández Alfonzo
Alexandra Fernández Gómez
María González Albert
Mª Carme González Iglesias
Rosana Pérez Fernández
Daniel Pérez López
Montserrat Prado Cores
Noa Presas Bergantiños
Mercedes Queixas Zas
Paulo Ríos Santomé
Xosé Luis Rivas Cruz
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Iago Tabarés Pérez-Piñeiro
Deputados e deputadas do G.P. do BNG

Asinado dixitalmente por:
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Ana Pontón Mondelo na data 14/11/2022 12:22:34

Xosé Luis Rivas Cruz na data 14/11/2022 12:22:41

Mercedes Queixas Zas na data 14/11/2022 12:22:50

Rosana Pérez Fernández na data 14/11/2022 12:22:59

Ramón Fernández Alfonzo na data 14/11/2022 12:23:08

Daniel Pérez López na data 14/11/2022 12:23:37

Iria Carreira Pazos na data 14/11/2022 12:23:49

Olalla Rodil Fernández na data 14/11/2022 12:24:01

Daniel Castro García na data 14/11/2022 12:24:10

María del Carmen Aira Díaz na data 14/11/2022 12:24:22

Noa Presas Bergantiños na data 14/11/2022 12:24:32
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Iago Tabarés Pérez-Piñeiro na data 14/11/2022 12:24:53

María González Albert na data 14/11/2022 12:25:07

Xosé Luis Bará Torres na data 14/11/2022 12:25:58
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María Montserrat Prado Cores na data 14/11/2022 12:26:07

Alexandra Fernández Gómez na data 14/11/2022 12:26:16

Manuel Antonio Lourenzo Sobral na data 14/11/2022 12:26:25

María do Carme González Iglesias na data 14/11/2022 12:26:37
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Paulo Ríos Santomé na data 14/11/2022 12:26:45
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Á Mesa do Parlamento
O Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego (BNG), a iniciativa
das deputadas Mercedes Queixas Zas e Olalla Rodil Fernández, ao abeiro do disposto
no Regulamento da Cámara, presenta a seguinte Proposición non de lei para o seu
debate en Pleno.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
O papel e a representación da muller no contexto da cultura galega é moi difícil
de valorar á vista da ausencia de estudos de xénero previos neste ámbito, por unha
banda, e da absoluta carencia de cifras e estatísticas concretas sobre a situación laboral
da muller na cultura galega, pola outra.
A situación real de desigualdade das mulleres nos diferentes círculos de
intercambio cultural é evidente desde a práctica e a participación nos espazos e tempos
culturais, mais cómpre dispormos dunha análise contrastada e empírica que achegue
análise da situación de presente e as liñas de acción ad futurum para avanzar na
igualdade de xénero neste ámbito.
En 2014 o Consello da Cultura Galega fixo públicos dous informes baixo o
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título A muller na cultura galega reiterando na súa introdución a escaseza de datos nas
estatísticas oficiais a respecto desta temática en múltiples campos de estudo: desde a
formación e a visibilidade no campo laboral até a presenza das mulleres nos cargos de
dirección, o recoñecemento e a proxección da creación ou o consumo cultural.
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Máis recentemente, en 2018 coñeceuse o documento elaborado por Mª Belén
Bermejo López para a Asociación Galega de Profesionais da Xestión Cultural,
intitulado Reflexións de xénero arredor da situación da muller no contexto da música en
Galicia, onde novamente se volve constatar a falta de estudos sobre a cultura galega
vinculados a unha visión de xénero que permitan planificar accións en positivo co fin de
aumentar, non só cuantitativamente, senón tamén cualitativamente, a presenza das
mulleres nos diferentes sectores que conforman o tecido cultural.
Neste caso, as conclusións de infrarrepresentación das mulleres no ámbito da
música clásica fica ben esclarecido, polo que cómpre ensanchar o estudo ás diferentes
vertentes da cultura.
Complementariamente, no grupo parlamentario do BNG observamos que, por
parte do goberno galego, tampouco se están a desenvolver as medidas destinadas a
promover a igualdade no ámbito da creación e produción artística e intelectual
recollidas no artigo 26 da Lei para a igualdade efectiva de mulleres e homes de Galicia
de 2006.

Por todo o exposto, o Grupo Parlamentar do BNG presenta a seguinte
proposición non de lei para debate en Pleno:
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“O Parlamento insta a Xunta a:
1. Impulsar un estudo que analice o nivel de representación e participación das
mulleres nos diferentes sectores da creación cultural galega.
2. Velar pola adecuación das medidas destinadas a promover a igualdade no
ámbito da creación e produción artística e intelectual reguladas na Lei 3/2007, do 22 de
2
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marzo, para a igualdade efectiva de mulleres e homes para a súa aplicación nas políticas
públicas.
3. Avanzar na progresiva introdución da perspectiva de xénero á hora de deseñar
políticas públicas de fomento da creación cultural que contribúan para a visibilidade
creativa das mulleres, co obxectivo de promover a participación igualitaria en
programas e circuítos de difusión cultural.
4. Asegurar que nas diferentes convocatorias en que concorran as
Administracións públicas estea presente a perspectiva de xénero desde a inclusión de
cláusulas de acción positiva que fomenten o acceso das mulleres, en igualdade de
condicións, até a promoción de xurados e tribunais das distintas convocatorias cunha
participación de mulleres igualitaria.”

Santiago de Compostela, 7 de novembro de 2022

Asdo.: Mercedes Queixas Zas
Deputada do G.P. do BNG
Olalla Rodil Fernández
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Viceportavoz do G.P. do BNG

Asinado dixitalmente por:

3

159518

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.gal
15702 Santiago de Compostela
Galiza

Olalla Rodil Fernández na data 07/11/2022 10:03:04
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Mercedes Queixas Zas na data 07/11/2022 10:03:10
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Á Mesa do Parlamento
O Grupo Parlamentario Popular de Galicia a través do seu Portavoz e por iniciativa
das deputadas e deputados, Teresa Egerique Mosquera, Manuel Santos Costa,
José Manuel Balseiro Orol, Ana Belén García Vidal, Begoña Freire Vázquez, Elena
Suárez Sarmiento e Daniel Vega Pérez, ao abeiro do disposto no artigo 160 e
concordantes do Regulamento da Cámara, presenta ante esa Mesa, a seguinte
proposición non de lei para o seu debate en Pleno.
Exposición de motivos
O pasado mes de febreiro conmocionáronnos as novas que apuntaban ao naufraxio do
arrastreiro conxelador “Villa de Pitanxo” cando este buque de Marín faenaba a unhas
250 millas de Canadá, en Terranova, cobrándose as vidas de 21 dos seus 23
tripulantes.
Co obxecto de acadar novos datos que permitan avanzar nas causas do naufraxio
sería moi oportuna a observación directa do pecio afundido e dos danos que presenta,
unha demanda que lideran os familiares dos tripulantes e tamén distintas institucións
como o Parlamento galego.
Así, con data 7 de xuño de 2022, o Parlamento de Galicia aprobaba, a iniciativa do
Grupo Popular e por unanimidade, unha proposición non de lei que incluía un mandato
expreso ao Goberno de España para que puxera en marcha unha operación de traballo
subacuático que permita localizar e inspeccionar os restos do buque afundido.
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Co todo, as informacións que achegan os responsables do Goberno de España en
relación vontade de levar adiante esta actuación son contraditorias: Por unha banda, a
Comisión Europea asegura, citando fontes do Goberno de España, que o Ministerio de
Agricultura, Pesca e Alimentación prevé enviar un robot ao pecio afundido. Mentres que
o delegado do Goberno en Galicia, José Manuel Miñones, desminte esta afirmación.

As continuas contradicións dos responsables do Goberno de España en relación con
este asunto e a falta de transparencia, comunicación e de sensibilidade do Ministerio,
está a incrementar o sufrimento e a incerteza das familias dos tripulantes falecidos e do
conxunto dos profesionais do mundo do mar que observan e falta de criterio da
administración central á hora de avaliar a investigación dun suceso destas
características.
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Por todo o exposto, o Grupo Parlamentario Popular de Galicia, presenta a seguinte
proposición non de lei en Pleno:
“O Parlamento de Galicia resolve:
1º-

Reiterar o acordo aprobado por unanimidade na Comisión 8ª, de Pesca e
Marisqueo, na sesión que tivo lugar o 7 de xuño de 2022 que di o seguinte:

O Parlamento de Galicia insta á Xunta de Galicia a demandar do Goberno de España a
posta en marcha dunha operación de traballo subacuático que permita localizar o pecio
do buque "Villa de Pitanxo", descender ao esmo e elaborar un traballo fotográfico e
audiovisual sobre o seu estado, así como a recoñecer os seus arredores e zona
exterior do buque para verificar a posible localización de corpos dos tripulantes
desaparecidos.
2º-

Instar á Xunta de Galicia a dirixirse ao Goberno de España có obxecto de que
clarifique, con carácter de urxencia, as características e previsións respecto da
posta en marcha da operación para a localización e observación directa do pecio
afundido e asuma o compromiso de executala coa maior brevidade”.
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Santiago de Compostela, 7 de novembro de 2022
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Asinado dixitalmente por:
Pedro Puy Fraga na data 07/11/2022 13:44:21
Teresa Egerique Mosquera na data 07/11/2022 13:46:26
Manuel Santos Costa na data 07/11/2022 13:46:51
José Manuel Balseiro Orol na data 07/11/2022 13:47:17
Ana Belén García Vidal na data 07/11/2022 13:47:33
Freire Vázquez, María Begoña na data 07/11/2022 13:47:46
María Elena Suárez Sarmiento na data 07/11/2022 13:47:57

CSV: BOPGDSPG-4KfHPwxhQ-4
REXISTRO-fLkxwiKUX-9
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/
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Á Mesa do Parlamento

O Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, por iniciativa do seu deputado
e da súa deputada, Pablo Arangüena Fernández e Paloma Castro Rey, 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 en
Pleno.
A Comisión Europea vén de demandar a España ante o Tribunal de Xustiza da
UE polo incumprimento en diversas comunidades autónomas, entre elas Galicia,
da obriga establecida pola directiva de nitratos de 1991 de delimitar zonas
vulnerables á contaminación por nitratos como medida para restrinxir o seu uso e
reducir os seus efectos sobre a natureza e o ser humano, que determina que “os
Estados membros deben controlar as súas augas e identificar as afectadas ou que
se poidan ver afectadas pola contaminación producida por nitratos procedentes de
fontes agrarias”, como os xurros da gandaría ou os fertilizantes. Segundo a
directiva, os Estados “tamén están obrigados a cualificar as superficies cuxa
escorrentía flúa cara a esas augas como zonas vulnerables aos nitratos e a
establecer programas de acción axeitados para previr e reducir a contaminación
por esa causa”, algo que nunca se fixo en Galicia.
A pesar de que Galicia non ten ningunha zona delimitada, a Xunta, no seu plan
de xestión de residuos industriais para a próxima década, estima en preto de
60.000 hectáreas a superficie afectada, unha cifra que representa o 10 % de toda a
terra agraria de Galicia. Nese plan a propia Xunta admite que os estudos
realizados entre 2016 e 2019 detectaron zonas con “niveis significativos de
eutrofia en varios puntos localizados nas concas internas de Galicia”.
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Un informe elaborado polo MITECO sobre contaminación da auga por nitratos
entre os anos 2016 y 2019 revela que os datos de contaminación de masas de
auga superficial en Galicia son moi significativos e van en aumento, sendo de
feito unha das zonas con maior contaminación en augas superficiais continentais
do Estado. Ese informe tamén amosa que Galicia é a comunidade que menos
información e plans de actuación ten no Estado.
Por iso, o Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, presenta a seguinte
proposición non de lei:
O Parlamento de Galicia insta o Goberno galego a que elabore un plan para
reducir a contaminación por nitratos en Galicia que inclúa a verificación
permanente dos niveis de contaminación nos acuíferos e nas augas superficiais, a
delimitación de zonas vulnerables, o control exhaustivo e limitación do impacto

159523

da actividade gandeira intensiva, o fomento da agricultura e gandeiría extensiva
ou ecolóxica e a mellora dos sistemas de prevención e tratamento da
contaminación derivada da actividade agrogandeira.
Pazo do Parlamento, 7 de novembro de 2022

Asinado dixitalmente por:
Pablo Arangüena Fernández na data 07/11/2022 18:34:34
Paloma Castro Rey na data 07/11/2022 18:34:51
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Á Mesa do Parlamento
O Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego (BNG), a iniciativa
dos deputados Xosé Luis Rivas Cruz e Luis Bará Torres e da deputada Montserrat
Prado Cores, ao abeiro do disposto no Regulamento da Cámara, presenta a seguinte
Proposición non de lei para debate en Pleno.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
O 16 de febreiro do pasado 2021, na Comisión 2ª, foi aprobada por
unanimidade, logo dunha transacción, a PNC 000774 do Grupo Parlamentario do BNG
sobre as actuacións que debe levar a cabo o goberno galego en relación coas condicións
de transporte da Barcaza de Portodemouros.
“O Parlamento insta a Xunta de Galicia a tomar as medidas necesarias para
que a empresa concesionaria do encoro de Portodemouros, situado no curso do Ulla,
medio entre os concellos de Santiso, Arzúa e Vila de Cruces, cumpra coas súas obrigas
a respecto das condicións que debe observa-la barcaza e as instalacións que comunican
as parroquias de Loño ( Vila de Cruces ) e Beigondo (Santiso), segundo o establecido
nas condicións da concesión do encoro á empresa Naturgy.”
Este acordo transacionado podería resumirse en que este Parlamento instaba o
CSV: BOPGDSPG-4KfHPwxhQ-4
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Goberno galego a xestionar coa empresa concesionaria do encoro de Portodemouros
sobre o río Ulla, o cumprimento das obrigas que por lei ten contraídas a respecto das
comunicacións entre as marxens do encoro que corresponden aos concellos de Vila de
Cruces e Santiso.
Pois ben, pasados máis de ano e medio desde este acordo, o mentado
cumprimento é mínimo e limítase á instalación provisoria dunhas luces na marxe de
1
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Santiso, nada se sabe do alargamento dos accesos nin da substitución da barcaza a todas
luces obsoleta por outra nova con capacidades axeitadas ás necesidades de hoxe.
En resume, se do que se trata é de que a empresa concesionaria da explotación
do encoro cumpra coas obrigas de manter a comunicación e o acceso ás fincas dos
propietarios dunha e outra marxe do mesmo e que esta comunicación se adapte aos
tempos de hoxe debemos lembrar, unha vez máis, que a maquinaria agrícola medrou en
dimensións e peso e que os vehículos de todo tipo necesitan máis espazo de manobra
polo que é imprescindible un ancho adaptado a estas necesidades e que a barcaza
quedou pequena en canto a dimensións e a capacidade de carga.
Sería, pois, recomendable a realización dun estudo técnico sobre as necesidades
e carencias das instalacións e medios deste servizo de comunicación a que está obrigada
a empresa Naturgy como concesionaria do mesmo.
A mediados de outubro a Barcaza volveu sufrir unha avaría que xa é unha
constante, a rotura dos hidráulicos da rampa de carga, desta vez foi cargando unha
procesadora, que non chegaba ás 15Toneladas, cando supostamente a barca está
autorizada para unha carga de 20T.
E así entre o 17 e o 21 de outubro a barca estivo parada unha vez máis e agora
anúnciase un paro da mesma dun mes para reparacións e a alternativa que dá a empresa
é unha sinalización especial da ruta alternativa.
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Non hai moito, subíu un autobus de 9 metros aproximadamente, e andivo ben
xusto para acceder á barcaza polo que un vehículo de 13 metros non articulado
dubidamos poida subir á barca por mor das exiguas dimensións das rampas.
Ademais da adecuación dos accesos faise necesaria outra barca de maiores
dimensións e maior capacidade de carga.
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Polo anteriormente exposto, o Grupo Parlamentar do BNG presenta a seguinte
proposición non de lei para o debate en Pleno:
“O Parlamento insta a Xunta de Galiza a:
1. Realizar un estudo obxectivo das necesidades e carencias das instalacións e
medios do servizo de comunicación das marxes do encoro de Portodemouros no río Ulla
entre os concellos de Vila de Cruces e Santiso, que debe realizar a empresa Naturgy
2. Tomar as medidas necesarias para que a empresa concesionaria da
explotación do encoro de Portodemouros no río Ulla cumpra coas obrigas inclusas nas
condicións desa explotación.”

Santiago de Compostela, 8 de novembro de 2022

Asdo.: Xosé Luis Rivas Cruz
Montserrat Prado Cores
Deputado e deputada do G.P. do BNG
Luis Bará Torres
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Portavoz s. do G.P. do BNG

Asinado dixitalmente por:

Xosé Luis Bará Torres na data 08/11/2022 13:27:56

María Montserrat Prado Cores na data 08/11/2022 13:28:00
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Xosé Luis Rivas Cruz na data 08/11/2022 13:28:09
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Á Mesa do Parlamento

O Grupo Parlamentario Popular de Galicia a través do seu Portavoz e por
iniciativa das deputadas e deputados María Elena Suárez Sarmiento,
Carmen Pomar Tojo, Ramón Carballo Páez, Marisol Díaz Mouteira,
José Manuel Balseiro Orol, Begoña Freire Vázquez, Rubén Lorenzo
Góme e Belén Salido Mariño ao abeiro do disposto no artigo 160 e
concordantes do Regulamento da Cámara, presenta ante esa Mesa, a
seguinte proposición non de lei para o seu debate en pleno.
Exposición de Motivos:
O actual colector de augas residuais que conecta Vilanova de Arousa coa
EDAR de Tragove (Cambados) a través do litoral presenta unha serie de
deficiencias por mor da súa antigüidade, como son as roturas da tubaxe en
determinados puntos e a falta de capacidade desta para canalizar o capital
recolleito en episodios de precipitación. Estas deficiencias provocan
episodios de verteduras á ría de Arousa por desbordamento dos pozos de
bombeo e filtracións de auga salgada ao colector xeral.
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Urxe, por tanto, a renovación integral da tubaxe xeral e a construción dun
tanque de tormentas para emendar o problema de desbordamentos e
verteduras de augas fecais ao medio mariño. Algo que ten previsto facer a
Xunta de Galicia a través de Augas de Galicia cando o Ministerio para a
Transición ecolóxica e o reto demográfico autorice debido a que este
proxecto implica actuar en zonas de dominio público marítimo-terrestre.
O servizo provincial da Demarcación de Costas en Pontevedra estimou
que se cumpría o disposto no Regulamento Xeral da Lei de Costas e por
tanto emitiu un informe favorable ao acceso á concesión. Pero
posteriormente a Dirección Xeral da Costa e o Mar en Madrid desautorizou
dita concesión e mantén bloqueada a inversión.
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O bloqueo deste proxecto supón un grave prexuízo tanto para a cidadanía
dos concellos de Vilanova de Arousa e de Cambados como para as
empresas do sector mar-industria que dependen da boa calidade da auga
para desenvolver a súa actividade. Ao que se lle suman ademais a
problemática ambiental derivada das verteduras que esta situación está a
xerar á Ría de Arousa e as dificultades económico-administrativas que
supoñerían a procura de novas vías de financiamento e a obtención de
terreos alternativos.
Polo exposto, O Grupo Parlamentario Popular de Galicia presenta a
seguinte proposición non de lei en pleno:
“O Parlamento de Galicia insta á Xunta de Galicia a que demande á
Dirección Xeral da Costas e o Mar do Ministerio para a Transición
Ecolóxica e o Reto Demográfico a rectificación dos criterios de valoración
aplicados no proxecto de renovación da rede de colectores de augas
residuais entre Vilanova de Arousa e a EDAR de Tragove e autorice a
execución dos traballos”.
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Santiago de Compostela, a 8 de novembro 2022.
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Asinado dixitalmente por:
Pedro Puy Fraga na data 08/11/2022 18:07:13
María Elena Suárez Sarmiento na data 08/11/2022 18:07:36
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María Sol Díaz Mouteira na data 08/11/2022 18:09:05
Freire Vázquez, María Begoña na data 08/11/2022 18:09:18
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Á Mesa do Parlamento

O Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, por iniciativa das súas
deputadas, Noa Díaz Varela e Noelia Otero Lago, 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 en Pleno.
Desde 2003 foron asasinadas en Galicia 65 mulleres vítimas da violencia
machista (1.165 no Estado español), unha realidade que quebra o dereito á
igualdade, á liberdade, á seguridade e á dignidade e que pon en cuestión a
calidade democrática do noso país. Detrás da frialdade de cada cifra está a vida
dunha muller, a vida das súas fillas e fillos, familia e amizades, e non podemos
acostumarnos nin resignarnos a convivir con esta violencia que desafía os piares
dun país democrático. Ningún dato de violencia contra as mulleres é aceptable
nunha sociedade que pretenda ser libre, igualitaria e xusta.
Segundo os datos do Observatorio contra a Violencia Doméstica e de Xénero do
Consello Xeral do Poder Xudicial, en Galicia as denuncias por violencia
machista aumentaron nun 10 % no segundo trimestre do ano, e tamén aumentou
nun 10,7 % o número de mulleres consideradas como vítimas. É tamén maior o
número de mulleres vítimas que contan no noso país con protección policial
baixo o sistema de seguimento policial de violencia de xénero VioGen.
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E lonxe de mellorar nas xeracións máis novas, estas preocupantes cifras danse
aínda con maior presenza entre a mocidade, que está a asumir comportamentos
machistas que dalgún xeito demostran que non se está actuando debidamente no
eido educativo. Non en van, especial atención merece a violencia sexual, cun
incremento alarmante entre a nosa sociedade e tamén entre a mocidade,
consecuencia, segundo as persoas expertas, do cada vez máis temperá acceso á
pornografía e da falla de educación afectivo-sexual. É por iso que urxe fornecer
de recursos asistenciais a estas vítimas, para o que o Goberno do Estado achega
recursos extraordinarios, pero aínda é máis importante traballar na prevención.
Diante deste inaceptable escenario, e do xurdimento de forzas políticas
negacionistas da violencia machista que mesmo chegaron xa ao goberno de
institucións, para todos os poderes públicos e para toda a sociedade debe ser unha
prioridade mellorar a resposta que ofrecemos para garantir a seguridade, a
liberdade e a vida das mulleres vítimas de violencia machista e das súas fillas e
fillos. Debemos impulsar, desenvolver e tamén avaliar o impacto das políticas
públicas que impulsamos destinadas a combater esta violencia. Por iso é
imprescindible a cooperación entre todas as administracións públicas e coa
sociedade civil. Abordar a violencia machista en toda a súa crueza esixe ser
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esixentes e pór todos os esforzos que temos ao noso alcance para protexer as
vítimas.
A aprobación do Pacto de Estado contra a Violencia de Xénero en 2017 e a súa
posta en marcha un ano despois supuxo elevar a abordaxe da violencia machista
nunha cuestión de Estado. O Pacto de Estado é un acordo político polo que todas
as forzas parlamentarias definiron unha serie de medidas concretas orientadas á
prevención, atención e recuperación das vítimas de violencia machista, un
instrumento vertebrador de todos os actores que interveñen e que ten que ser
actualizado para responder ás novas formas nas que se manifesta a violencia.
Por todo isto, o Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, presenta a
seguinte proposición non de lei:
1º) O Parlamento de Galicia:
a) Ratifica o seu compromiso firme contra a violencia machista e en defensa dos
dereitos das mulleres e contra calquera discurso negacionista e posicionamento
político que negue esa violencia ou rexeite as políticas públicas enfocadas á súa
total erradicación
b) Apoia o proceso de renovación e actualización do Pacto de Estado contra a
Violencia de Xénero que se está iniciando no Congreso dos Deputados e
Deputadas.

2º) O Parlamento de Galicia insta o Goberno galego a:
a) Presentar no Parlamento un informe de execución das medidas do Pacto
de Estado en Galicia dende o seu desenvolvemento, así como o seu
impacto e avaliación coa fin de establecer prioridades nas accións futuras.
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b) Redactar un informe urxente por parte do Observatorio Galego de
Violencia de Xénero que avalíe a situación actual e, sobre todo, propoña
novas medidas dirixidas á prevención e erradicación da violencia
machista, así como accións no ámbito educativo, tal e como lle vén
encomendado polo decreto 157/2012.
c) Pór en marcha, no primeiro semestre de 2023, os catro centros previstos
de atención 24 horas a vítimas de violencia sexual.
d) Desenvolver, no primeiro trimestre de 2023, unha campaña de
concienciación e sensibilización contra a violencia sexual dirixida á
mocidade e con especial incidencia na pornografía.
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e) Incrementar a presenza da educación afectivo-sexual nos currículos do
ensino de Primaria, Secundaria e Bacharelato.

Pazo do Parlamento, 8 de novembro de 2022

Asinado dixitalmente por:
Noa Susana Díaz Varela na data 08/11/2022 18:44:40
Noelia Otero Lago na data 08/11/2022 18:44:57
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Luis Manuel Álvarez Martínez na data 08/11/2022 18:45:09
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Parlamento de Galiza
Rúa do Hórreo, 63. Tel. 0034 981 551 545
gp-bng@parlamentodegalicia.gal
15702 Santiago de Compostela
Galiza

Á Mesa do Parlamento
O Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego (BNG), a iniciativa
das deputadas Olalla Rodil Fernández e Alexandra Fernández Gómez, ao abeiro do
disposto no Regulamento da Cámara, presenta a seguinte Proposición non de lei para
debate en Pleno, sobre as axudas públicas para a adaptación de vivendas e garantir
condicións de accesibilidade.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
No Plan de vivenda 2022-2025 incorporouse a convocatoria de axudas da
Resolución do 23 de setembro de 2022, con prazo de solicitude aberto (prazo:
05/10/2022 - 07/11/2022). Procedemento VI435B - Subvencións do programa de
mellora da accesibilidade en e ás vivendas do Plan estatal para o acceso á vivenda 20222025. Na convocatoria establécese o seguinte:
Vixésimo noveno. Efectos retroactivos das axudas. As actuacións
obxecto de financiamento non poderán estar iniciadas con anterioridade ao 1 de
xaneiro de 2022 nin estar finalizadas con carácter previo á publicación desta resolución
no DOG (que foi o Martes, 4 de outubro de 2022).
Trixésimo. Prazo de execución das actuacións. O prazo de execución
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das actuacións en ningún caso poderá exceder o 28 de outubro de 2024.
Trátase de axudas complexas á hora de entender as bases das convocatorias –
tamén nas anualidades anteriores-- que dificultan a súa solicitude polos prazos previstos
de execución das actuacións para a súa xustificación e que deixan fóra, como
trasladaron ao Grupo Parlamentario do BNG, algunhas persoas.
1
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gp-bng@parlamentodegalicia.gal
15702 Santiago de Compostela
Galiza

As axudas para accesibilidade nos domicilios particulares de persoas con
discapacidade son, ademais dun dereito, garantir as condicións de habitabilidade básicas
para promover a autonomía persoal.
Por esta razón e vista a experiencia destes anos, a Xunta de Galiza debería, ao
entender do G.P do Bloque Nacionalista Galego:
a) Facilitar a comprensión e solicitude das axudas.
b) Habilitar un procedemento aberto durante todo o ano (como acontece con
outras axudas) para que poidan ser solicitadas e xustificadas en calquera momento
evitando, así, a exclusión de persoas que o precisan.

Polo anteriormente exposto, o Grupo Parlamentar do BNG presenta a seguinte
proposición non de lei para o debate en Pleno:
“O Parlamento insta a Xunta de Galiza a habilitar un procedemento aberto todo
o ano para que ningunha persoa que precise fique excluída das axudas do programa de
mellora da accesibilidade en e ás vivendas así como a favorecer a solicitude das mesmas
prevendo unha asesoría específica que acompañe e apoie ás persoas solicitantes que así
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o requiran.”

Santiago de Compostela, 9 de novembro de 2022

Asdo.: Alexandra Fernández Gómez
Deputada do G.P. do BNG
Olalla Rodil Fernández
2
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Portavoz s. do G.P. do BNG

Asinado dixitalmente por:

Alexandra Fernández Gómez na data 09/11/2022 09:46:48
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Olalla Rodil Fernández na data 09/11/2022 09:46:57
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A Mesa do Parlamento

O Grupo Parlamentario Popular de Galicia a través do seu Portavoz, e por iniciativa
dos deputados e deputadas abaixo asinantes, ao abeiro do disposto no artigo 160 e
concordantes do Regulamento da Cámara, presenta ante esa Mesa, a seguinte
proposición non de lei para o seu debate en Pleno.

Exposición de motivos

A aprobación da Constitución Española no ano 1978 deu inicio a unha nova etapa
histórica no noso país. O texto constitucional, presentado o 31 de outubro e ratificado
en referendo polos españois o 6 de decembro, entrou en vigor uns días máis tarde ese
mesmo ano.

O proceso previo á aprobación da Constitución non foi un camiño doado, necesitáronse
meses de traballo entre os distintos grupos políticos que, con perspectiva e
responsabilidade de pais, chegaron a acordos históricos que, máis de catro décadas
despois, continúan vixentes. Tamén os cidadáns entenderon o momento que estaban a
vivir e votaron a favor do texto constitucional coa mirada posta na concordia e no
entendemento.

É evidente que a Constitución foi fundamental para consolidar o noso Estado de
Dereito, nos principios de liberdade, xustiza, igualdade e pluralismo político. Nos seus
45 anos de vida, a Constitución Española foi o marco sobre o que se desenvolveu a
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historia recente do noso país, o maior período de paz, benestar social e crecemento
económico.
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Tamén foi o sustento sobre o que se perfilou a organización territorial do Estado, o que
permite á nosa Comunidade gozar de institucións propias e dun nivel de autonomía e
de liberdades sen precedentes, ao ser o fundamento do Estatuto de Autonomía.

O case medio século de vixencia da actual Constitución Española son unha proba da
súa vitalidade. O vindeiro ano 2023, coincidindo co 45 aniversario da súa aprobación,
temos a oportunidade de reflexionar sobre o seu impacto, o papel dos distintos actores
implicados na súa elaboración e celebrar os avances sociais que experimentou Galicia,
e toda España, dentro deste marco constitucional.

Por todo o exposto, o Grupo Parlamentario Popular de Galicia, presenta a seguinte
proposición non de lei en Pleno:
“O Parlamento de Galicia insta á Xunta de Galicia a elaborar unha programación que
celebre o 45 aniversario da aprobación da Constitución Española”.

Santiago de Compostela, 9 de novembro de 2022
Asinado dixitalmente por:
Pedro Puy Fraga na data 08/11/2022 18:40:07
Alfonso Rueda Valenzuela na data 08/11/2022 18:40:30
Francisco José Conde López na data 08/11/2022 18:40:48
Diego Calvo Pouso na data 08/11/2022 18:41:24
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Miguel Ángel Santalices Vieira na data 08/11/2022 18:41:38
María Elena Candia López na data 08/11/2022 18:42:03
María Corina Porro Martínez na data 08/11/2022 18:42:23
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Paula Prado del Río na data 08/11/2022 18:42:38
José Alberto Pazos Couñago na data 08/11/2022 18:42:56
Marta Nóvoa Iglesias na data 08/11/2022 18:43:12
Teresa Egerique Mosquera na data 08/11/2022 18:43:30
Ovidio Rodeiro Tato na data 08/11/2022 18:44:03
María Elena Suárez Sarmiento na data 08/11/2022 18:44:19
Gómez Salgado, Carlos na data 08/11/2022 18:44:41
José Luis Ferro Iglesias na data 08/11/2022 18:44:54
María Felisa Rodríguez Carrera na data 08/11/2022 18:45:11
Rodríguez Pérez, Moisés na data 08/11/2022 18:45:26
María Belén Salido Maroño na data 08/11/2022 18:45:44
Fernando Pérez Domínguez na data 08/11/2022 18:45:54
Cachafeiro Anta, Belén na data 08/11/2022 18:46:02
Prado Patiño, Jesús Miguel na data 08/11/2022 18:46:14
López Sánchez, Rosalía na data 08/11/2022 18:46:24
Pardo López, Adrián na data 08/11/2022 18:46:35
Freire Vázquez, María Begoña na data 08/11/2022 18:46:46
Manuel Santos Costa na data 08/11/2022 18:46:56
Ana Belén García Vidal na data 08/11/2022 18:47:09
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Marta Rodriguez Vispo Rodriguez na data 08/11/2022 18:47:23
Rubén Lorenzo Gómez na data 08/11/2022 18:47:35
María Sol Díaz Mouteira na data 08/11/2022 18:47:48
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José Manuel Balseiro Orol na data 08/11/2022 18:48:03
Carmen María Pomar Tojo na data 08/11/2022 18:48:17
María Guadalupe Murillo Solís na data 08/11/2022 18:48:32
José Antonio Armada Pérez na data 08/11/2022 18:48:52
Noelia Pérez López na data 08/11/2022 18:49:13
Daniel Vega Pérez na data 08/11/2022 18:49:29
María Encarnación Amigo Díaz na data 08/11/2022 18:49:48
Sandra Vázquez Domínguez na data 08/11/2022 18:50:06
Ramón Carballo Páez na data 08/11/2022 18:50:21
Raquel Arias Rodríguez na data 08/11/2022 18:50:35
Cristina Sanz Arias na data 08/11/2022 18:50:48
Borja Verea Fraiz na data 08/11/2022 18:51:03
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José Manuel Rey Varela na data 08/11/2022 18:51:24
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A Mesa do Parlamento
O Grupo Parlamentario Popular de Galicia a través do seu Portavoz e por iniciativa
das deputadas e deputados Ovidio Rodeiro Tato, José Luis Ferro Iglesias, Teresa
Egerique Mosquera, Corina Porro Martinez, María Elena Suárez Sarmiento, María
Felisa Rodríguez Carrera, Carlos Gómez Salgado e Moisés Rodríguez Pérez, ao
abeiro do disposto no artigo 160 e concordantes do Regulamento da Cámara, presenta
ante esa Mesa, a seguinte proposición non de lei en pleno.
Exposición de Motivos:
Carlos Oroza (Viveiro, 1923 – Vigo, 2015) foi un poeta e creador galego que conxugou
a palabra oral e a escrita coa acción poética en directo.
Oroza non tivo adscrición a ningunha corrente estética en particular e foi, en todos os
sentidos, un autodidacta que creou un universo poético propio, fortemente enraizado no
substrato galego e español.
Deuse a coñecer nos anos setenta, no ambiente literario e cultural español pola
realización de múltiples recitais adscritos en forma e contido aos da xeración Beat.
Destacou pola interpretación e performance da súa propia obra, frecuentemente
reescrita e baseada en poemas de versos libres con predominio do ritmo, unha poesía
elaborada para ser escoitada.
Ao longo da súa vida, foi autor dunha obra reducida en número pero significativa en
canto a contido, algunhas das súas achegas foron as seguintes: Eléncar (1974);
Cabalum (1980); Alicia (1985); Una porción de tierra gris del norte (1996); En el norte
hay un mar que es más alto que el cielo (primeira edición en 1997); La llama prestada
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(1998); e Un sentimiento ingrávido recorre el ambiente (2006).
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Así mesmo, Oroza participou na fundación da revista Tropos, xunto a Víctor Lizárraga e
Victoria Paniagua e outorgóuselle en Nova York o premio internacional de Poesía
Underground.
Nos anos setenta, despois de residir en Madrid, Ibiza e Estados Unidos, elixe a cidade
de Vigo como a súa localidade de residencia. Ao longo da súa traxectoria, Oroza
recibiu diversos recoñecementos e homenaxes, sen embargo, o seu nome e a súa obra
aínda é unha gran descoñecida para unha importante parte da poboación galega.
A celebración centenario do seu nacemento, o próximo ano 2023, é unha oportunidade
para afondar na divulgación do traballo deste poeta e creador entre a poboación de
Galicia.
Polo exposto, O Grupo Parlamentario Popular de Galicia presenta a seguinte
proposición de lei en pleno:
“O Parlamento de Galicia insta á Xunta de Galicia a coordinar unha programación ao
redor da figura de Carlos Oroza no ano do centenario do seu nacemento que axude a
divulgar a vida e a obra deste poeta entre a poboación de Galicia”

Santiago de Compostela, a 9 de novembro 2022.

Asinado dixitalmente por:
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Pedro Puy Fraga na data 09/11/2022 13:24:33
Ovidio Rodeiro Tato na data 09/11/2022 13:24:50
José Luis Ferro Iglesias na data 09/11/2022 13:25:03
Teresa Egerique Mosquera na data 09/11/2022 13:25:13
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María Corina Porro Martínez na data 09/11/2022 13:25:24
María Elena Suárez Sarmiento na data 09/11/2022 13:25:38
Gómez Salgado, Carlos na data 09/11/2022 13:25:57
Rodríguez Pérez, Moisés na data 09/11/2022 13:26:05
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María Felisa Rodríguez Carrera na data 09/11/2022 13:26:21
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Á Mesa do Parlamento

O Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, por iniciativa das súas
deputadas e do seu deputado, Matilde Begoña Rodríguez Rumbo, Gonzalo
Caballero Míguez e Marina Ortega Otero, 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 en Pleno.
Nestes momentos estamos no trámite parlamentario para a aprobación dos
orzamentos da Comunidade Autónoma de Galicia para 2023 e no proxecto de
orzamentos que se vai debater os socialistas volvemos constatar que para a
Xunta de Galicia é máis importante a minoría que máis ten fronte á maioría da
cidadanía, cuestión que se traduce nunha rebaixa selectiva de impostos nos que
aos 7.700 galegos e galegas máis ricos do noso país se lle bonifica a cota do
imposto sobre o patrimonio nun 25 % máis, chegando ao 50 %, é dicir, un regalo
duns 4.500.€ ano de media por contribuínte, tendo en conta que este imposto
grava os patrimonios a partir de 700.000 €, excluída a vivenda habitual ata
300.000 €, mentres que para a maioría da poboación, con rendas de ata 35000 €,
a rebaixa vai supoñer de media uns 40 € ao mes, afianzando a política fiscal
regresiva da Xunta de Galicia gobernada polo Partido Popular, que favorece á
minoría que máis ten fronte á maioría da poboación.
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Hai uns días o presidente da Xunta de Galicia, o Sr. Rueda, sorprendíanos cunhas
declaracións ante os empresarios da Asociación de Fabricantes e Distribuidores
(Aecoc) nas que afirmou que “Galicia baixa impostos sen complexos, porque
sempre é moito mellor baixalos que subilos”, unhas declaracións que chocan coa
realidade amosada no Reino Unido coas políticas da primeira Ministra Liz Truss,
que durou 45 días en Downing Street polo anuncio de baixada de impostos
xeneralizados o que lanzou á libra esterlina e aos bonos de débeda pública en
caída libre.
Xa que logo, o Goberno galego presenta un proxecto de orzamentos indolente,
que con 1.239 millóns de euros máis nestes orzamentos, anuncia baixada de
impostos sen complexos aos máis ricos mentres retira a tarxeta básica para as
familias que máis o necesitan, un recurso que unido ao paraugas social do
Goberno do Estado (IMV, Ertes) evitou que 127.000 galegos e galegas estiveran
en risco de pobreza no ano 2021, segundo o último informe “O estado da pobreza
en Galicia” elaborado por EAPN Galicia. Rede Europea contra a Pobreza e a
Exclusión.

159546

O dito informe revélanos que no ano 2021 en Galicia 678.000 persoas residentes
en Galicia (25,2 % da poboación) estaban en risco de pobreza e/ou exclusión
social (AROPE), 4.000 persoas menos que en 2020, agravándose a feminización
da pobreza e cun risco de pobreza e exclusión infantil que xuvenil apenas
diminúe.
Os datos publicados recentemente polo IGE correspondentes á enquisa de
poboación activa (EPA) do terceiro trimestre deste ano, pois revélannos tamén
que temos na nosa comunidade 50.800 fogares con todos os seus membros en
paro e 24.700 sen ingresos.
Por iso, o Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, presenta a seguinte
proposición non de lei:
O Parlamento de Galicia insta a Xunta de Galicia a:
1º) Elaborar no primeiro trimestre de 2023 un plan de actuación contra a pobreza
e a exclusión social con orzamento, prazos e medidas concretas e medibles, que
permitan reverter esta preocupante situación dos fogares galegos, no que
participen os grupos parlamentarios, os axentes económicos e sociais e os
sindicatos.
2º) Executar na súa totalidade os orzamentos destinados a políticas de vivenda,
políticas de emprego e para a loita contra a pobreza.
3º) Elaborar, a través do CES, un estudo no que se valoren as repercusións
económicas e sociais que supón a situación actual da pobreza e a exclusión social
en Galicia.
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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 Otero Rodríguez, Julio Torrado Quintela,
Martín Seco García e Begoña Rodríguez Rumbo, 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 en Pleno.
Hai máis dun ano o práctico que estaba a prestar os seus servizos nos portos
autonómicos de Laxe, Corcubión, Cee e Sada anunciaba a Portos de Galicia a súa
intención de xubilarse e avisaba coa antelación suficiente a este ente público para
que puxera en marcha o mecanismo necesario e preceptivo para súa substitución,
incluída a habilitación das prácticas necesarias da persoa que o substituiría.
En data 22 de decembro de 2021 o Consello Reitor do Ente Público Empresarial
Portos de Galicia, aprobaba, en sesión ordinaria, o prego de prescricións
particulares do servizo de practicaxe nos Portos de Laxe, Cee e Corcubión.
No DOG do 8 de marzo de 2022 publicábase a Resolución de Portos de Galicia
do 12 de xaneiro de 2022 polo que se fai público o prego de prescricións
particulares do servizo de practicaxe do Porto de Laxe, Cee e Corcubión,
referenciándose nela que o seu obxecto era a regulación do outorgamento de
licenzas e de prestacións do servizo técnico-náutico de practicaxe portuario nos
portos de Laxe, Cee e Corcubión (A Coruña) xestionado pola Autoridade
Portuaria da Xunta de Galicia, Entidade Pública Empresarial Portos de Galicia.
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Naquel momento xa se detectaron numerosas eivas neste documento de
Prescricións Particulares que rexerían o servizo: eliminábase este servizo do
Porto de Sada, eliminación de zonas de fondeo, limitación da realización de
manobras de practicaxe polas mareas … .pero sen dúbida, o máis rechamante, era
a rebaixa máis que considerable nas novas condicións económicas a aplicar ao
novo práctico, o que xa facía presaxiar que podería quedar vacante este posto
cando se procedera á súa convocatoria.
O 26 de xullo de 2022 publicábase no DOG a Resolución de 1 de xullo de Portos
de Galicia pola que se facía pública a convocatoria para o outorgamento dunha
licenza de prestación do servizo especial de practicaxe do Portos de Laxe, Cee e
Corcubión. Prazo de 30 días naturais dende a publicación para a presentación de
solicitudes.
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O anterior procedemento quedou deserto e Portos de Galicia, alegando defectos
técnicos, publicaba no DOG de 21 de setembro a Resolución do 1 de setembro
polo que se fai pública unha nova convocatoria para o outorgamento desta
licenza de practicaxe nos portos antes referenciados.
Pero a realidade é que a día de hoxe non se atopou substituto e pode acontecer
que a partir do 1 de decembro (data na que se fará efectiva a xubilación do
anterior práctico) este servizo de practicaxe nos Portos de Cee-Brens, Corcubión
e Laxe podería deixar de existir. A pesar de que unha capitana examinouse e
aprobou, e realizou as prácticas obrigatorias nos portos para os que ía ser
habilitada, a praza quedou deserta debido ao recorte a metade dos prezos do
servizo de practicaxe regulado nos pregos de Porto de Galicia.
Esta decisión da Xunta de Galicia, a través de Portos de Galicia, pon en risco un
servizo vital para garantir a seguridade marítima na Costa da Morte e ademais
supón un duro golpe para a continuidade produtiva das fábricas de
ferroaleaccións da zona e o mantemento dos postos de traballo. O Comité de
Xeal xa se ten concentrado diante das oficinas de Portos de Galicia en Corcubión
para protestar pola supresión do servizo de practicaxe e o traslado da grúa do
Porto de Brens.
Por iso, o Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, presenta a seguinte
proposición non de lei:
O Parlamento de Galicia insta a Xunta de Galicia (Portos de Galicia) a que leve
adiante todas as actuacións necesarias para garantir que o servizo de practicaxe
nos portos de Laxe, Corcubión, Cee e Sada se siga a prestar nas mesmas
condicións nas que se viñan a dar, garantindo que conten co práctico propio
nestes portos.
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Á Mesa do Parlamento

O Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, por iniciativa das súas deputadas,
Noa Díaz Varela, Julio Torrado Quintela, Pablo Arangüena Fernández e Paloma Castro
Rey, 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 en
Pleno.
O pavillón polideportivo municipal de Dodro é unha instalación moi empregada polos
diversos clubes deportivos da contorna así como por entidades de índole social. Ese
pavillón nestes momentos precisa dunha obra de reparación da súa cuberta á que as
arcas municipais non poden facer fronte dado o seu custe.
O concello leva dende o ano 2020 solicitando, co apoio de numerosos clubs e
asociacións, esta obra sen obter resposta algunha do Goberno galego, que debera
colaborar cos concellos, especialmente cos pequenos por ser os que teñen máis
dificultades para investir en equipamentos deportivos.
É por iso que o Concello solicita que, do mesmo xeito que se ten producido con outras
administracións locais próximas, a Secretaría Xeral para o Deporte da Xunta de Galicia
colabore para reparar esa cuberta de xeito que se poidan garantir unhas óptimas
condicións de salubridade e seguridade.
Por iso, o Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, presenta a seguinte
proposición non de lei:
O Parlamento de Galicia insta a Xunta de Galicia a colaborar co Concello de Dodro na
reparación da cuberta do pavillón polideportivo municipal.
Pazo do Parlamento, 9 de novembro de 2022

Asinado dixitalmente por:
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Á Mesa do Parlamento

O Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, por iniciativa das súas
deputadas, Matilde Begoña Rodríguez Rumbo, Noelia Otero Lago e Noa Díaz
Varela, 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 en Pleno.
O IES Fene tivo unha oferta educativa para o curso 2021-2022 de 439 alumnos e
alumnas, dos que 172 corresponden á Formación Profesional.
O dito centro incorporouse en 2019 á nova modalidade de Formación Profesional
Dual, mellorando así a súa oferta formativa e colaborando na mellora das
perspectivas do alumnado para acadar a súa inserción laboral, posto que se trata
dunha formación moi orientada á práctica en empresas, ao tempo que as
empresas poden dispor de profesionais altamente cualificados formados na
mesma empresa.
En 2019, o dito IES, comezou ofertando ensinanzas en Dual de ciclos medios en
modalidade ordinaria como os de Mantemento electromecánico e de Instalacións
frigoríficas e de climatización. Despois da paréntese da Covid-19, que freou
varios proxectos que se estaban a deseñar aínda que se mantiveron os xa
existentes, continuouse adiante, de xeito que o pasado curso non só se mantivo a
oferta Dual en ordinario, senón que se conseguiu ampliar a dous os ciclos Duais
completos nas titulacións de grao medio de Electromecánica de vehículos e de
Instalacións de produción de calor. Do mesmo xeito, para este curso estaba
previsto completar a oferta Dual ordinaria co Ciclo medio de Soldadura e
caldereiría, de xeito que todas as ensinanzas de FP que se ofertan en modalidade
ordinaria estarían complementadas pola modalidade Dual, así como tamén facer
prospeccións tanto no propio centro como noutros centros da comarca, para
tentar sumar novas especialidades ás xa existentes en Dual.
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A incorporación á FP Dual supuxo contar cunha persoa no centro a tempo
completo destinada á xestión destas ensinanzas, así como a comunicación co
tecido empresarial.
O 18 de xullo, a Consellería de Cultura, Educación, Formación Profesional e
Universidades publicou no Diario Oficial de Galicia a Resolución do 8 de xullo
de 2022, da Dirección Xeral de Formación Profesional, pola que se convoca a
selección de centros que participarán na Rede galega de dinamización da relación
con empresas na FP no curso 2022/23 e se ditan as instrucións para o seu
funcionamento no marco do Plan de recuperación, transformación e resiliencia,
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na que se establecía o obxecto, beneficiarios e documentación que se tiña que
presentar, convocatoria á que o IES de Fene presentou a documentación
requirida.
O 29 de setembro a mesma consellaría publicou no Diario Oficial de Galicia a
Resolución do 20 de setembro de 2022, da Dirección Xeral de Formación
Profesional, pola que se fai pública a relación de centros que conformarán a Rede
Galega de dinamización da relación con empresas na FP no curso 2022/23, no
marco do Plan de recuperación, transformación e resiliencia, publicando só o
listado de centros beneficiados sen que aparezan nin a baremación nin os criterios
obxectivos que basearon a dita decisión.
Por iso, o Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, presenta a seguinte
proposición non de lei:
O Parlamento de Galicia insta a Xunta de Galicia para que publique no Diario
Oficial de Galicia o baremo empregado que baseou a decisión dos centros que
conformarán a Rede galega de dinamización con empresas na FP no curso
2022/23.
Pazo do Parlamento, 9 de novembro de 2022

Asinado dixitalmente por:
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OFICINA PARLAMENTAR

Parlamento de Galiza
Rúa do Hórreo, 63. Tel. 0034 981 551 545
gp-bng@parlamentodegalicia.gal
15702 Santiago de Compostela
Galiza

Á Mesa do Parlamento
O Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego (BNG), a iniciativa
das deputadas Montserrat Prado Cores, Iria Carreira Pazos, Alexandra Fernández
Gómez, Carme González Iglesias e Olalla Rodil Fernández, ao abeiro do disposto no
Regulamento da Cámara, presenta a seguinte Proposición non de lei para debate en
Pleno, sobre as medidas a tomar para garantir a atención pediátrica na área sanitaria de
Vigo.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
O servizo de urxencias pediátricas do hospital Álvaro Cunqueiro leva días
colapsado, cun número de urxencias diarias medias por enriba dos 230 nen@s, o que
supón máis de 100 diarios por enriba das atendidas pola mesma altura no ano 2019,
último antes da pandemia; habendo días de case 300.
A consecuencia son tempos de espera para que sexan atendidas as crianzas
tremendamente elevadas, en casos de até catro horas, e moitas máis amoreadas en
corredores agardando diagnóstico ou ingreso.
Esta situación non é nova, ven sendo denunciada desde fai tempo a necesidade
de aumentar o cadro de persoal e a organización do servizo, mais que @s directiv@s do
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Sergas nunca atenderon.
Esta presión asistencial e saturación trasládase tamén á planta de
hospitalización, onde as camas están sendo insuficientes. Unha parte importante da
causa desa saturación, ademais de non contar o servizo cos recursos suficientes, é a
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situación na que se atopa atención primaria en xeral e a atención pediátrica en
particular.
Unha situación inaceptábel de permanente alarma sanitaria que leva vivindo
desde hai moito tempo, mais que os últimos meses esta cruzando todas as liñas
vermellas.
Non hai ningún centro de saúde, nin PAC que teña unha situación de
normalidade, cos cadros de persoal que corresponden. Hai carencias en todos e
ningunha vontade de solucionalas. Centros de saúde e PACS en toda a Área Sanitaria co
cartaz de “non hai médico”.
Cando sería precisa unha auténtica aposta desde a Xunta para solucionar esta
situación, vemos como nos orzamentos para 2023 non aportan ningunha solución
especialmente para déficit brutal de persoal.
O PP só ten unha estratexia, deterioro da sanidade publica, mentres se afana en
botarlle a culpa a outros sen asumir a súa responsabilidade, as consecuencias de 13 anos
de recortes.
Se a Atención Primaria en xeral está nunha situación dramática, no caso da
atención pediátrica é moito máis grave. Vemos como hai centros de saúde onde está
normalizado que non exista profesional de pediatría, nos máis dos casos facultativ@ de
familia cun curso de puericultura actuando como especialistas. En algúns casos derivan
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as crianzas a outros centros de saúde, en moitos xa nin teñen esa opción, só teñen a
alternativa de acudir a urxencias ven sexa dos PACs ou dos hospitais.
Estamos vendo como empuxan as nais e pais continuamente á sanidade privada,
non por escolla senón por pura necesidade, xa que se precisan atención sanitaria para a
súa crianza, e non lla prestan no centro de saúde, nin tampouco nos PACS, teñen que
2
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acudir aos servizos de urxencias hospitalarias colapsadas,onde son atendidos en moitos
casos despois de agardar horas e as máis das veces se lles di que a patoloxía que teñen
non é de gravidade para acudir a urxencias hospitalarias. A única alternativa que lles
queda é ir á sanidade privada, quen poida pagala, o resto a desatención.
Ao mesmo tempo vemos ao Partido Popular instalado na mentira permanente de
que están “incorporando” médic@s a atención primaria, cando o único que cambia é a
súa situación administrativa, pasan de eventuais a fixos. Non hai aumento de prazas, é
un sinxelo baile de profesionais, a practica totalidade xa estaban traballando no Sergas,
só cambian de centro, ou incluso moitos quedan na mesma praza na que estaban
traballando como temporais.
Esta situación está tendo como consecuencia que a atención por especialistas de
pediatría @s nos@s nen@s e adolescentes non está garantida.
En Galiza son moitos os concellos, arredor de 200, que non contan con ningún
pediatra nin nos seus centros de saúde nin PACs, hai comarcas enteiras, sen atención
pediátrica; centos de nen@s sen pediatra asignado, sendo atendid@s no mellor dos
casos por profesionais de Familia e Comunitaria, en algúns casos cun curso de
puericultura. Esta situación non vai facer máis que empeorar pola elevadísima cifra de
xubilacións que se van a producir nos vindeiros anos.
As crianzas teñen dereito á asistencia polos profesionais especialistas en
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pediatría. Si existe a especialidade é porque nenas e nenos teñen especificidades
propias, non son adultos en pequeno. As e os facultativos especialistas en Familia e
Comunitaria poden ser magníficos profesionais, mais non son especialistas en pediatría,
e un curso de puericultura tampouco os converte en especialistas.
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Precisan unha atención experta, axustada ás súas necesidades, unha infancia
atendida e coidada é a mellor garantía de persoas adultas máis sans. Un especialista en
Pediatría está durante catro anos formándose en enfermidades exclusivamente
pediátricas,e o resto de especialistas só 2 ou 3 meses.
A responsabilidade da Xunta era planificar e organizar e non o fixeron a
mantenta e agora pretenden que aceptemos como normal a falta de atención.

Por todo isto, o Grupo Parlamentar do BNG presenta a seguinte proposición non
de lei para debate en Pleno:
“O Parlamento de Galiza insta ao Goberno galego a:
1.- Dimensionar de xeito urxente o servizo de urxencias pediátricas do Hospital
Alvaro Cunqueiro co número de profesionais e recursos para rematar coa situación de
saturación e garantir unha atención digna e áxil ás crianzas.
2.- Dotar os centros de saúde da Área Sanitaria de Vigo tanto d@s facultativ@s
como enfermeir@s especialistas en pediatría precis@s para garantir que tod@s @s
nen@s en idade pediátrica teñan asistencia en Atención Primaria por un profesional
especialista en pediatría, independentemente de onde residan.
3.- Dotar como mínimo un PAC de cada comarca da Área Sanitaria con atención
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pediátrica, especialmente no PAC de Pizarro, e dotar á cidade de Vigo de dous novos
PAC en Coia-Navia e Teis, nos que se inclúa atención pediátrica.
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4.- Tomar todas as medidas precisas para garantir o número de prazas MIR e
EIR en pediatría suficientes para cubrir o total de prazas que garanta a atención á
totalidade de nen@s galeg@s tanto na Atención Primaria como Hospitalaria.”

Santiago de Compostela, 10 de novembro de 2022

Asdo.: Montserrat Prado Cores
Iria Carreira Pazos
Alexandra Fernández Gómez
Carme González Iglesias
Deputadas do G.P. do BNG
Olalla Rodil Fernández
Viceportavoz do G.P. do BNG

Asinado dixitalmente por:

Olalla Rodil Fernández na data 10/11/2022 10:02:15
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A Mesa do Parlamento
O Grupo Parlamentario Popular de Galicia a través do seu Portavoz e por iniciativa
das deputadas e deputados, Marisol Díaz Mouteira, Carmen Pomar Tojo, Ramón
Carballo Páez, José Manuel Balseiro Orol, Belén Salido Maroño, Rubén Lorenzo
Gómez e Begoña Freire Vázquez, ao abeiro do disposto no artigo 160 e concordantes
do Regulamento da Cámara, presenta ante esa Mesa, a seguinte proposición non de
lei para o seu debate en Pleno.
Exposición de motivos
Nos últimos anos, o Goberno central vén impulsando unha serie de medidas e reformas
normativas que teñen como obxectivo impoñer unha interpretación cada vez máis
restritiva da lei de costas.
Entre estas modificacións, destacan os cambios introducidos na duración das
concesións no dominio público a través da lei de cambio climático, ou a modificación o
pasado mes de agosto do Regulamento de costas, que limita dereitos xa recoñecidos
na lexislación de costas existente a través dunha norma de rango menor a unha lei
como é o caso do decreto aprobado polo Executivo.
De feito, esta modificación do regulamento reduce as prórrogas das concesións a 30
anos, un período que se computa para as concesións existentes desde a orixe, polo
que eses 30 anos xa pasaron.
A todo isto sumase o Plan Estratéxico Nacional para a Protección da Costa Española
considerando os Efectos do Cambio Climático, que foi presentado polo Goberno central
o pasado mes de xuño e que pretende deixar totalmente libre a costa antes do ano
2045 ao considerar a existencia de ocupacións no dominio público marítimo-terrestre
(DPMT) como un problema crítico, motivo polo que Galicia xa alegou e se opuxo
publicamente a este documento.
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Todo este cambio normativo impulsado polo Goberno central pon en perigo a
actividade económica e o emprego no litoral galego.

Xa que toda esta nova normativa de costas vai acabar afectando ás empresas do
complexo mar-industria de Galicia asentadas en terreos de DPMT no momento en que
teñan que renovar as súas concesións e se topen cos prazos máis curtos establecidos
polo Goberno central e coas súas maiores esixencias co obxectivo de retirar calquera
vestixio de presenza humana do litoral.
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Por todo o exposto, o Grupo Parlamentario Popular presenta a seguinte proposición
non de lei en Pleno:
“O Parlamento de Galicia insta á Xunta de Galicia a demandar ao Goberno de España
a inmediata derrogación da modificación do regulamento da Lei de Costas, que reduce
as prórrogas das concesións no dominio público marítimo terrestre a 30 anos”.

Santiago de Compostela, 10 de novembro de 2022

Asinado dixitalmente por:
Pedro Puy Fraga na data 09/11/2022 18:44:59
María Sol Díaz Mouteira na data 09/11/2022 18:45:19
Carmen María Pomar Tojo na data 09/11/2022 18:45:34
Ramón Carballo Páez na data 09/11/2022 18:45:48
José Manuel Balseiro Orol na data 09/11/2022 18:46:05
María Belén Salido Maroño na data 09/11/2022 18:46:19
Rubén Lorenzo Gómez na data 09/11/2022 18:46:29

CSV: BOPGDSPG-4KfHPwxhQ-4
REXISTRO-RGTH7O1Pu-5
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

Freire Vázquez, María Begoña na data 09/11/2022 18:46:41
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Á Mesa do Parlamento
O Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, por iniciativa do seu
deputado e da súa deputada Julio Torrado Quintela e Marina Ortega Otero, 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 en Pleno.
Exposición de motivos
Nas recentes datas o Pleno municipal de Caldas apoiou por unanimidade o
seguinte texto dunha moción municipal:
A situación que está a acontecer en Caldas de Reis con respecto a atención
primaria do sistema público de saúde é grave. O centro de saúde da localidade
está, como o conxunto do sistema público, claramente infradotado en canto a
recursos humanos se refire. En termos locais, as información coñecidas
novamente estes últimos días son contundentes e, dado que non se trata dunha
carencia puntual, e tendo en conta que a saúde non é unha mercancía, vémonos
na obriga de solicitar unha vez máis o estrito cumprimento da cobertura de todas
as prazas de médicos/as e enfermeiros/as no centro de saúde e no PAC de Caldas
de Reis.
E, ao fío deste texto expositivo formuláronse distintas propostas dirixidas tanto a
administración local como a autonómica. Con respecto ao plano autonómico
aprobouse esta resolución:
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Demandar ao Sergas a cobertura das baixas dos e das profesionais sanitarios no
centro médico de Caldas de Reis para non volver a atoparnos coa reiterada
situación de non ter atención e ter que ser derivados a outras vilas, onde
tampouco existe a seguridade de ser atendidos/as.
Dado este acordo, resulta de importancia trasladalo ao Parlamento de Galicia para
refrendar o acordo municipal no plano competencial onde é dirixido este punto.
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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 cubrir as baixas dos e das
profesionais sanitarios no centro de saúde de Caldas de Reis para non volver a
atoparse coa reiterada situación de non ter atención e ter que ser derivados a
outras vilas, onde tampouco existe a seguridade de ser atendidos/as.

Parlamento de Galicia, 10 de novembro do 2022
Asdo.: Julio Torrado Quintela
Marina Ortega Otero
Deputado e deputada do G.P. dos Socialistas de Galicia
Asdo.: Luis Manuel Álvarez Martínez
Portavoz do G.P. dos Socialistas de Galicia

Asinado dixitalmente por:
Julio Torrado Quintela na data 10/11/2022 11:02:23
Marina Ortega Otero na data 10/11/2022 11:02:31
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Luis Manuel Álvarez Martínez na data 10/11/2022 11:02:41
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Á Mesa do Parlamento
O Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, por iniciativa da súa
deputada e do seu deputado Marina Ortega Otero e Julio Torrado Quintela, 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 en Pleno.
Exposición de motivos
O 19 de setembro de 2016 foi asinado por todos os partidos políticos o
compromiso coa única provincia de Galicia que non conta cun Centro de
Atención á Persoas con Diversidade Funcional para a construción do mesmo.
A loita das familias de persoas con diversidade ou discapacidade durante anos
por lograr os mesmos dereitos para os seus fillos/as que o resto de galegos/as,
centrou o seu obxectivo na consecución deste centro de titularidade e xestión
pública directa.
O feito é que nos atopamos rematando o ano 2022, data prevista como fin de
obra en orixe, e unha vez máis as expectativas non se cumpren, demorando con
elo os dereitos das persoas con discapacidade ou diversidade a recibir atención
nun centro público de calidade terapéutico-ocupacional preto das súas casas, sen
ter que desprazarse de provincia.
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O pasado 20 de febreiro fíxose público que a Xunta de Galicia negociaba coas
empresas construtoras o sobre custe de materiais, xustificando con elo a demora
da execución das obras. Non obstante, nos orzamentos da Xunta de Galicia para
o ano 2022 existía incluído un mecanismo de revisión de prezos para este tipo
de circunstancias. Pese a elo, o pasado 18 de marzo coñécese que a Xunta de
Galicia inicia un expediente para a rescisión do contrato de obras para a
construción do CAPD de Ourense. Fai un mes finalmente anunciábase que a
empresa COPASA sería a encargada de finalizar a obra.
Trátase dun dos recursos de maior urxencia para a provincia, xa que hai moitas
persoas con discapacidade que ao rematar a etapa escolar teñen que ficar nas
súas casas xa que, para acudir a un CAPD público teríanse que se desprazar a
outras provincias de Galicia, o que suporía ademais romper o vínculo familiar.
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Todo elo deriva na urxente necesidade de contar con prazas de respiro familiar,
xa que as prazas de respiro familiar que hai a disposición na actualidade na
provincia de Ourense atópanse en centros xeriátricos.
Dende o Grupo Parlamentario Socialista consideramos urxente que a Xunta de
Galicia a través da Consellería de Política Social aporte as explicacións que
merecen as familias e afectados directos que levan tantos anos agardando a que
dunha vez por todas remate a discriminación a toda unha provincia. Unha das
cuestións que preocupa ás familias é saber se ao marxe da titularidade pública, o
centro será xestionado directamente pola Xunta de Galicia ou non. Unha
cuestión, que entendemos, a propia Consellería de Política Social xa terá que
saber, e o lóxico e xusto e informar con detalle ás familias.
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 a través da Consellería de
Política Social se comprometa a axilizar os tempos de construción do futuro
CAPD público e de xestión directa, e aporte o novo cronograma previsto para
rematar dito centro e o correspondente compromiso económico, así coma o tipo
de xestión que ten prevista para dito centro.

Pazo do Parlamento, 10 de novembro do 2022
Asdo.: Marina Ortega Otero
Julio Torrado Quintela
Deputada e deputado do G.P. dos Socialistas de Galicia
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Asdo.: Luis Manuel Álvarez Martínez
Portavoz do G.P. dos Socialistas de Galicia
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Asinado dixitalmente por:
Marina Ortega Otero na data 10/11/2022 09:40:43
Julio Torrado Quintela na data 10/11/2022 09:40:56
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Luis Manuel Álvarez Martínez na data 10/11/2022 09:41:05
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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.gal
15702 Santiago de Compostela
Galiza

Á Mesa do Parlamento
O Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego (BNG), a iniciativa
das deputados Rosana Pérez Fernández e Carme González Iglesias e do deputado
Daniel Castro García, ao abeiro do disposto no Regulamento da Cámara, presenta a
seguinte Proposición non de lei para o seu debate en Pleno.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
O 13 de novembro do ano 2002 o petroleiro Prestige cargado con 77 mil
toneladas de fuel, sufriu un accidente a 30 millas das costas de Galiza. A falta de
liderado político, a neglixencia e a incompetencia dos Gobernos español e galego na
xestión deste accidente convertérono na maior catástrofe económica, ecolóxica e social
da nosa historia.
A marea negra provocada polo Prestige afectou a zonas de importantísimo valor
ecolóxico, paisaxístico e faunístico, e dunha extraordinaria riqueza de peixes, moluscos
e crustáceos de grande valor comercial.
O balance foi de 63.000 toneladas de fuel vertidas ao mar, case 3.000
quilómetros de litoral afectado, máis de 1.000 praias cheas de chapapote e unha
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mortalidade animal de entre 115.000 e 200.000 aves mariñas, e un impacto económico
inxente pola perda das rendas nas zonas afectadas, tanto dos homes e mulleres do mar
como do resto de actividades relacionadas.
Ante uns Gobernos que non exerceron as súas responsabilidades, a ausencia de
decisión e actuación política, a práctica da mentira, a desinformación… os galegos e
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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.gal
15702 Santiago de Compostela
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galegas asumiron o protagonismo, dando un exemplo de coraxe fronte á marea negra. O
pobo galego, mariscadoras, mariñeiros, bateeiros, e todo tipo de persoas voluntarias,
foron quen de coordinarse e cos seus propios medios, cos seus barcos, as súas mans,
palas e capachos, sacar o chapapote. Diante dunha actuación errática e caótica soubo
organizar a defensa e a solidariedade activa do voluntariado foi quen de plantarlle cara á
traxedia e exercer a presión política a través da creación da plataforma “Nunca Máis”.
“Nunca Máis” representa a dignidade que os galegos e as galegas demostraron
naqueles días de confusión e desesperación diante dunha traxedia que se converteu en
catástrofe por mor da despreocupación e da ineficiente xestión dos Gobernos galego e
español que deixaron só e desprotexido a todo un pobo.
Coa acción reivindicativa de “Nunca Máis”, amosouse o orgullo de ser galegos e
galegas, o orgullo de pertencer a un pobo que defende e protexe o seu. “Nunca Máis”
foi a chispa dun dos movementos sociais, culturais de loita e reivindicación máis
importantes de Galiza.
Fronte á ausencia do poder político, o pobo galego tivo un comportamento
exemplar e deu unha lección de dignidade, enfrontando os efectos máis inmediatos do
desastre do Prestige e a loita e reivindicación constantes durante meses para reclamarlle
aos responsábeis políticos do accidente xustiza para o noso país. Demostrou estar moi
por riba dos responsábeis políticos tanto en Galiza como en Madrid.
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Diante da desolación, impotencia e indignación que sentía o pobo galego, o 1 de
decembro de 2002 e convocado pola plataforma “Nunca Máis”, manifestouse polas rúas
de Compostela, demandando medios, solucións, coñecer a verdade, esixindo
responsabilidades. Miles de galegos e galegas que ateigaron as rúas da capital de Galiza,
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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.gal
15702 Santiago de Compostela
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deron unha auténtica lección de dignidade, que logo repetiría en Madrid o 24 de febreiro
de 2003, converténdose en exemplo para o mundo.

Por todo o exposto, o Grupo Parlamentar do BNG presenta a seguinte
proposición non de lei para debate en Pleno:
“O Parlamento de Galiza insta o Goberno galego a establecer o día 1 de
decembro como “Día da dignidade de Galiza”, regulando a organización de actividades
conmemorativas.”

Santiago de Compostela, 10 de novembro de 2022

Asdo.: Rosana Pérez Fernández
Carme González Iglesias
Daniel Castro García
Deputadas e deputado do G.P. do BNG
Ana Pontón Mondelo

CSV: BOPGDSPG-4KfHPwxhQ-4
REXISTRO-qJWv8xuX6-9
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

Portavoz do G.P. do BNG

Asinado dixitalmente por:

Rosana Pérez Fernández na data 10/11/2022 11:48:44
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María do Carme González Iglesias na data 10/11/2022 11:48:56

Daniel Castro García na data 10/11/2022 11:49:04
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Ana Pontón Mondelo na data 10/11/2022 11:49:16
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Á Mesa do Parlamento
O Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, por iniciativa das súas
deputadas e dos seus deputados Paloma Castro Rey, Pablo Arangüena
Fernández, Patricia Otero Rodríguez, Eduardo Ojea Arias e Leticia Gallego
Sanromán 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 en Pleno.
Exposición de motivos
Hai uns días o Goberno da Xunta anunciaba a supresión da bonificación do 10 %
do canon de Sogama aos concellos que dende hai 3 anos se beneficiaban desta
medida ao cumprir 2 requisitos: redución da cantidade de lixo e repercutir dita
baixada na súa veciñanza.
Trala resposta da maioría dos concellos a esta medida, que pretendía aprobarse
sen moita repercusión mediática aproveitando a Lei de acompañamento dos
orzamentos 2023, a Xunta de Galicia tivo que dar explicacións e xustificou esa
supresión no aumento dos custes de funcionamento de Sogama derivado da suba
do prezo da enerxía.
O que este Goberno non dixo foi que por mor desa suba de prezos de enerxía, os
ingresos de Sogama incrementaranse de 55 a 99,77 millóns de euros este ano, xa
que a empresa cercedense vende esa enerxía que obtén pola valorización
enerxética do 64 % dos residuos que alí se xestionan e iso é a súa principal
actividade.
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O pasado domingo anunciaba este Goberno que no Plan de Residuos Municipais
2022-2030 se contemplaba incrementar o recibo do lixo na hostalería e no
comercio nos Concellos turísticos, concedendo a estes un prazo de 3 anos para
adaptar os seus recibos.
Esta medida afectaría a 49 concellos que teñen recoñecida esta categoría e
obrigaría á Administración municipal a establecer un recibo diferenciado á
hostalería e ao comercio no que se aplique esta suba.
Dende o Grupo Socialista non compartimos esta medida que pretende por unha
banda e novamente delegar nos concellos unha obriga autonómica como é a
fiscalidade ambiental, e por outro que os concellos compensen a suba dos prezos
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da xestión de residuos de Sogama e colaboren no aumento dos seus beneficios.

A maiores isto supón unha medida claramente discriminatoria duns concellos
respecto a outros desincentivando a este sector a implantarse nestes concellos
turísticos.
A hostalería e o comercio foron un dos sectores que durante estes dous anos viuse
mais prexudicado polas consecuencias da pandemia do Covid-19, non pode este
goberno, agora que está a remontar con moito esforzo, volver a cargar contra este
sector coa suba do seu recibo do lixo.
Este goberno ten que optar por medidas de sensibilización e incentivos que
animen ao reciclaxe e á redución do volume de lixo non incrementar as taxas en
beneficio de Sogama.
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:
1. Substituír do Plan de Residuos 2022-2030 o modelo de recollida de

lixo específico para os concellos turísticos.
2. Promover incentivos fiscais no canon de lixo para os concellos que
cumpran os principios de redución e reciclaxe establecidos pola
normativa de residuos.
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Pazo do Parlamento, 10 de novembro do 2022

Asinado dixitalmente por:
Paloma Castro Rey na data 10/11/2022 12:54:18
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Pablo Arangüena Fernández na data 10/11/2022 12:54:28
Patricia Otero Rodríguez na data 10/11/2022 12:54:37
Eduardo Ojea Arias na data 10/11/2022 12:54:50
María Leticia Gallego Sanromán na data 10/11/2022 12:54:58
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Luis Manuel Álvarez Martínez na data 10/11/2022 12:55:05
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Á Mesa do Parlamento

O Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, por iniciativa do seu deputado
e da súa deputada, Martín Seco García e Leticia Gallego Sanromán, 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 en
Pleno.
Carballo, capital da comarca de Bergantiños, ten unha dinámica de crecemento
que necesita con urxencia a posta a disposición de solo industrial, con medidas
para a axilización de ampliación do polígono industrial de Bértoa.
A falla de solo industrial na vila de Carballo é un problema que o Goberno
galego non acaba de solucionar, o mesmo que nas infraestruturas, cunha variante
que camiña a ritmo de tartaruga ou cunha peaxe na autoestrada A Coruña–
Carballo que segue golpeando as economías deste eixe industrial, nunha vía que
se construíu para ser pública e que privatizou o goberno do PP de Manuel Fraga.
O polo industrial Arteixo-Laracha-Carballo é unha realidade, máis agora coa
futura conexión ferroviaria de Punta Langosteira, pero unha situación que
necesita da implicación do Goberno galego para consolidarse como o polo
económico máis dinámico de Galicia.
No ano 2003 o solo industrial de Carballo estaba constituído por 500.000 metros
cadrados, un solo que fora promovido por un grupo de empresarios, nun
momento onde a dispoñibilidade de terreo era practicamente nula, xa que as
escasas parcelas existentes non estaban en venta.
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Nese mandato municipal, o concello de Carballo dirixido polo tripartito entre
BNG, CDI e PSdeG-PSOE e XESTUR, deron un gran impulso de cara á dotación
de novas bolsas de solo industrial.
O Plan sectorial de areas empresariais no ámbito da comunidade autónoma de
Galicia, aprobado ano 2004, incluía no caso de Carballo, unha primeira fase duns
750.000 m2 brutos e unha segunda fase duns 550.000 m2. A obra urbanizadora da
primeira fase rematou no 2010 e foi inaugurada en setembro dese ano poñendo as
parcelas á venda.
No ano 2018, da totalidade da superficie neta da primeira fase, Xestur tiña
adxudicado máis do 80 %, quedaban por adxudicar uns 78.000 m2 en 26 parcelas
de tamaño reducido, un dato que indica que o solo industrial de Carballo estaba
practicamente esgotado. No 2020 a adxudicación das parcelas a disposición
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continuou a bo ritmo, quedando uns 70.000 m2 en 19 parcelas, a maioría de
menos de 4.000 m2 e a maior de 13.000 m2. A principios do 2022 quedaban 4
parcelas á venta e a mediados deste ano só quedaban 2, un dato que indica que a
dispoñibilidade de solo industrial é total.
Así mesmo, Xestur ten adquirida unha parte importante do solo nas áreas
previstas para a segunda fase duns 550.000 m2 e hai que engadir que Carballo
conta cun PXOM aprobado definitivamente no ano 2016 que cualifica dúas areas,
lindantes polo Oeste e polo Leste da primeira fase e coincidentes coa segunda
fase prevista no Plan Sectorial citado antes, como Solo Urbanizable Delimitado
de uso industrial coa denominación de S-I1 e S-I2.
O Goberno galego adxudicou o proxecto de ampliación do dito parque
empresarial e anunciou que estaría listo en outubro deste ano para proceder á súa
aprobación inicial a principios de 2023, uns prazos que descoñecemos se están a
cumprir e que en todo caso, co posterior proceso de expropiación de terreos e as
obras de urbanización, fará que no mellor dos casos non se contará con novo solo
industrial ata o ano 2024.
Mentres o tempo pasa, Carballo e a comarca de Bergantiños perden
oportunidades para a implantación de actividade económica e xeración de
emprego.
Por iso, o Grupo Parlamentario Socialista, presenta a seguinte proposición non de
lei:
O Parlamento de Galicia insta o Goberno galego a axilizar os trámites e impulsar
economicamente o proceso de ampliación do polígono de Bértoa, buscando
solucións alternativas coa Administración local para implantación de empresas
en Carballo.
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Asinado dixitalmente por:
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María Leticia Gallego Sanromán na data 10/11/2022 13:42:47
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Á Mesa do Parlamento
Os deputados do Grupo Parlamentario Popular de Galicia a través do seu Portavoz
e ao abeiro do disposto nos artigos 98, 160 e concordantes do Regulamento da
Cámara, presenta ante esa Mesa, a seguinte proposición non de lei para o seu
debate na Comisión 1ª, Institucional, de Administración Xeral, Xustiza e Interior
polo trámite de urxencia.
Xustificación da urxencia
A urxencia vén motivada pola necesidade dun pronunciamento do Parlamento de
Galicia en relación con esta cuestión de máxima actualidade e relevancia

Recentemente, e no marco da negociación dos Orzamentos Xerais do Estado para o
ano 2023, o Goberno de España volveu a facer pública a súa intención de reformar o
delito de sedición, tipificado no artigo 544 do Código penal e que castiga a quen, sen
estar comprendido no delito de rebelión, álzanse pública e tumultuariamente para
impedir, pola forza ou fóra das vías legais, a aplicación das leis. Dita reforma foi
adiantada polo executivo en xaneiro de 2020, tres meses despois da condena imposta
polo Tribunal Supremo aos líderes do procés, en aplicación do devandito artigo.
O 10 de novembro de 2022, o presidente do Goberno confirmou que presentará unha
iniciativa lexislativa para derrogar o delito de sedición e substituílo por outro de
“desordenes públicos agravados”. As leis de España non poden redactarse na sede de
ERC nin pola conveniencia política de Pedro Sánchez. Nin a Constitución nin o Estado
de Dereito poden renderse ás necesidades de ningún dirixente político e menos ás
daqueles que se levantaron contra a Nación española. En ningún país europeo
reformaríase o delito de sedición por parte dos sediciosos.
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Con este anuncio, o Goberno de España retoma un perigoso precedente: o de ceder de
maneira constante e permanente ás pretensións máis radicais dos seus socios
parlamentarios, aínda que con iso non só socaven os principios e fundamentos do
Estado de Dereito, senón que poñen claramente en cuestión a independencia do poder
xudicial, ao volver corrixir as sentenzas do Tribunal Supremo, e a politización da
xustiza, ao admitir que sexan os políticos condenados por sedición quen modifica as
penas dos delitos que cometeron.
Dito doutra maneira, de levarse a cabo esta reforma, o Goberno de España estaría a
participar activamente no descrédito e no menoscabo de dúas institucións
fundamentais do Estado, como son as Cortes Xerais e os tribunais de Xustiza,
beneficiando política e xudicialmente a quen no seu día trataron de atentar contra a
integridade territorial e a orde constitucional de España.
Parlamento de Galicia. Rúa Hórreo, 63 | 15701 Santiago de Compostela | Tel. 981 551 510
gp-pp@parlamentodegalicia.gal

@gppgalicia

@GrupoPopularGal

159579

As comunidades autónomas deben pronunciarse publicamente se apoian reducir as
penas establecidas no delito de sedición ou rexeitan esta modificación. Considérase
esencial que desde as comunidades autónomas e os concellos exista un
pronunciamento explícito manifestando o rexeitamento a calquera acción que supoña
debilitar ao Estado. Desde estas institucións que forman parte do Estado débese levar
a cabo unha defensa sen concesións do principio de que todos somos iguais ante a
Lei.
Esta decisión non é digna no contexto da España democrática e por iso consideramos
que no PSOE non poden permanecer calados diante desta reforma que debilita o noso
sistema constitucional.
Non deixa de ser sorprendente que, ao mesmo tempo que o Executivo se mostra
favorable a derrogar o delito de sedición, pareza esquecer outras propostas como a
anunciada en 2019 para prohibir por lei a celebración de referendos ilegais.
É necesario resaltar que, segundo os últimos datos demoscópicos coñecidos, menos
dun 20% da poboación española apoia ao Executivo na súa decisión de rebaixar as
penas polo delito de sedición. Incluso un 49% de quen declara apoiar nas urnas ao
actual partido no Goberno móstranse contrarios á devandita reforma.
España é unha democracia estable e consolidada, pero non por iso menos necesitada
de institucións fortes, que conten non só co respaldo da lei senón tamén co aprecio e a
confianza dos cidadáns. Por iso vemos con preocupación a inercia do actual Goberno a
transixir coas reclamacións dos seus socios parlamentarios, sexan estas para cesar á
secretaria de Estado-Directora do Centro Nacional de Intelixencia, ou para non recorrer
diante do Tribunal Constitucional unha lei autonómica de ensino feita a medida para
non cumprir cunha sentenza xudicial. O anuncio da reforma do delito de sedición é só
unha máis das concesións, pero dada a aritmética parlamentaria, non parece que vaia
a ser a última.

CSV: BOPGDSPG-4KfHPwxhQ-4
REXISTRO-F0oUOjwYK-5
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

Diante destas circunstancias, é tempo de solicitar ao Goberno de España e ao seu
presidente que exerzan lealmente as funcións que teñen encomendadas, actúen en
defensa do Estado e das súas institucións e, polo tanto, que non cedan ás pretensións
de quen, amparados na lei, fixeron e fan todo o posible por menoscabala.
O Partido Popular está fortemente comprometido na defensa da Constitución española
e da dignidade da Nación e considera que ambas circunstancias esixen entendemento
entre as dúas principais forzas políticas de España.
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Os intereses xerais de España e dos españois deben prevalecer sempre, mesmo por
encima dos intereses particulares do Goberno ou de quen ostente a súa presidencia.

Por todo o exposto, as deputadas e deputados do Grupo Parlamentario Popular
presentamos a seguinte proposición non de lei en Comisión.
“O Parlamento de Galicia insta á Xunta de Galicia a dirixirse ao Goberno de
España para que, a través do presidente e secretario xeral do PSOE, proceda a:
1º- Retirar de maneira inmediata a iniciativa parlamentaria presentada nas
Cortes Xerais e non levar a cabo ningunha modificación do Código penal
que supoña derrogar o delito de sedición.
2º- Cumprir, acatar e respectar a Constitución española, aprobada de
xeito maioritario polo pobo galego e no conxunto de España, na que non
ten cabida a sedición nin os referendos ilegais, e, sobre todo, ratificar o
artigo 2 da mesma: “a Constitución fundaméntase na indisoluble unidade
da Nación española, patria común e indivisible de todos os españois, e
recoñece e garante o dereito á autonomía das nacionalidades e rexións
que a integran e a solidariedade entre todas elas”

Santiago de Compostela, 11 de novembro de 2022

Asinado dixitalmente por:
Alfonso Rueda Valenzuela na data 11/11/2022 17:31:32
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Ramón Carballo Páez na data 11/11/2022 17:38:06
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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.gal
15702 Santiago de Compostela
Galiza

Á Mesa do Parlamento
O Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego (BNG), a iniciativa
dos deputados e deputada Luis Bará Torres, Paulo Ríos Santomé e Alexandra
Fernández Gómez, ao abeiro do disposto no artigo 98 do Regulamento da Cámara,
presenta a seguinte Proposición non de lei para debate na Comisión 2ª polo trámite
de urxencia.

XUSTIFICACIÓN DA URXENCIA
A urxencia vén motivada pola inminente aprobación dos orzamentos e a
necesidade de adoptar unha decisión ao respecto.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
A Xunta de Galiza leva semanas de acordos e trasacordos en relación co custo
do servizo de tratamento dos residuos que presta SOGAMA aos concellos. Inicialmente
o goberno galego manifestou as súas intencións a través da lei de acompañamento dos
orzamentos para 2023, que prevé a supresión da bonificación do 10% que SOGAMA
ofrecía aos concellos baixo determinados supostos (redución da cantidade de lixo
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enviada e aplicación do desconto a contribuíntes).
Uns días máis tarde, en sede parlamentaria e como parte dunha estratexia de
cortina de fume, o presidente da Xunta contraanunciou que no ano 2023 haberá unha
bonificación do 15% do recibo de SOGAMA para todos os concellos que implanten o
colector marrón antes de que remate 2023.
1
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Resulta evidente a falta de seriedade e rigor destes anuncios e contranuncios,
pois son froito do oportunismo e dunha estratexia defensiva fronte ás críticas da política
fiscal da Xunta. Mais o máis grave desta situación é o erro que supón o “premio” que se
lle dá ao quinto colector ou colector marrón, que nin é a única nin a mellor alternativa
para a xestión dos biorresiduos.
A identificación entre recollida e xestión dos biorresiduos e colector marrón é
un grave erro en calquera contexto, mais éo máis nun país como Galiza no que a
dispersión da poboación fai que sexa unha alternativa innecesaria e excesivamente
custosa na maior parte do territorio.
A experiencia de moitos concellos galegos (como os integrados no modelo
Revitaliza, ou o proxecto Allariz RE) demostra que nunha grande parte do territorio
galego, tanto en zonas rurais como urbanas e periurbanas, non sería necesario ningún
sistema de recollida (con colector ou sen el) e que a opción máis lóxica, ecolóxica e
económica é a xestión de proximidade mediante a compostaxe domiciliaria e
comunitaria. Unha opción que ademais ten un efecto multiplicador positivo nos
resultados de recollida separada doutras fraccións dos residuos.
A experiencia de Galiza e doutros territorios demostra que -no caso de optar
pola recollida e tratamento en planta dos biorresiduos-, a alternativa da recollida “porta
a porta” ten moito mellores resultados (tanto na cantidade como na calidade dos
biorresiduos) que a opción do colector marrón. No caso galego, a experiencia dos
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concellos que envían os biorresiduos á planta de compostaxe de Areosa pode ser un bo
termómetro do que pode pasar noutras plantas e zonas do país.
Consideramos pois un grave erro que se opte pola bonificación exclusiva do
quinto colector, porque vai actuar como forma de imposición desta solución e de
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discriminación doutras alternativas máis eficaces, máis sustentábeis e máis acaídas á
realidade galega.

Por todo o exposto, o Grupo Parlamentar do BNG presenta a seguinte
proposición non de lei para debate na Comisión 2ª polo trámite de urxencia:
“O Parlamento insta a Xunta a aplicar a bonificación do recibo de SOGAMA
aos concellos que desenvolvan ou implanten sistemas de xestión dos biorresiduos no
ano 2023 coa seguinte prelación:
-Bonificación do 15% aos concellos que desenvolvan como opción principal os
tratamentos de proximidade mediante a compostaxe domiciliaria e a compostaxe
comunitaria.
-Bonificación do 10% acumulativa aos concellos que, ademais do sistema de
compostaxe de proximidade, implanten en zonas de moita densidade urbana sistemas de
recollida separada dos biorresiduos porta a porta, cando menos para produtores
singulares.
-Bonificación do 5% acumulativa aos concellos que, ademais do sistema de
compostaxe de proximidade, implanten en zonas de moita densidade urbana calquera
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outro sistema de recollida separada dos biorresiduos, incluído o colector marrón..”

Santiago de Compostela, 14 de novembro de 2022

3

159586

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.gal
15702 Santiago de Compostela
Galiza

Asdo: Paulo Ríos Santomé
Alexandra Fernández Gómez
Deputado e deputada do G.P. do BNG
Luis Bará Torres
Viceportavoz do G.P. do BNG

Asinado dixitalmente por:

Paulo Ríos Santomé na data 14/11/2022 12:33:29

Alexandra Fernández Gómez na data 14/11/2022 12:33:33
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Xosé Luis Bará Torres na data 14/11/2022 12:33:42
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Á Mesa do Parlamento
O Grupo Parlamentario Popular de Galicia a través do seu Portavoz e por iniciativa
das deputadas e deputados, Sandra Vázquez Domínguez, Marta Nóvoa Iglesias,
Cristina Sanz Arias, José Antonio Armada Pérez, Adrián Pardo López, Moisés
Rodríguez Pérez e Borja Verea Fraiz, ao abeiro do disposto no artigo 98, 160 e
concordantes do Regulamento da Cámara, presenta ante esa Mesa, a seguinte
proposición non de lei para o seu debate na Comisión 6ª, Industria, Enerxía,
Comercio e Turismo polo trámite de urxencia.
Xustificación da urxencia
A urxencia ven motivada pola necesidade dun pronunciamento do Parlamento de
Galicia en relación con esta cuestión de máxima actualidade e relevancia.
Exposición de motivos
A recente modificación da Lei 14/2011, do 1 de xuño, da Ciencia, a Tecnoloxía e a
Innovación non resolve a situación dos investigadores do sector público de xeito
transversal, pero abre a porta a unha regulación especifica a nivel autonómico de
aspectos moi relevantes do réxime de persoal relativos á carreira, a mobilidade e a
cooperación cos axentes públicos e privados do sistema de ciencia e tecnoloxía.
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Neste contexto, o Consello da Xunta de Galicia vén de anunciar a apertura dun prazo
de 15 días naturais para unha consulta pública previa co obxectivo de recibir as
achegas que se estimen convenientes de cara á tramitación dunha norma que non só
permita a estabilización do persoal investigador na Administración galega, senón que
tamén lles sirva para o seu desenvolvemento profesional. Segundo o publicado,
contémplase a aprobación dun decreto que estableza un itinerario regulado para a
carreira deste persoal da Administración xeral e as entidades integrantes do sector
público da Comunidade Autónoma de Galicia.

Con esta iniciativa lexislativa, a Xunta vai máis aló do establecido na recen aprobada
Lei estatal da Ciencia, a Tecnoloxía e a Innovación – a nivel estatal só existe unha
carreira profesional para os investigadores nas universidades (persoal docente e
investigador) e no CSIC. – a través do deseño dun marco profesional transversal e
específico que proporciona, por un lado, estabilidade laboral ao persoal investigador e
a mellora e homoxeneización das súas condicións de desempeño da súa actividade, e
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por outro, facilita e impulsa a actividade investigadora en Galicia ao fixar a senda para
a contratación no futuro.
Óptase polo réxime laboral para os investigadores por ser o que mellor se adapta á súa
carreira profesional e aos perfís e necesidades dos centros, ao tratarse dun sistema
que busca a excelencia no que contarán cun itinerario para promocionar, atendendo a
todas etapas implicadas na actividade investigadora: a formación, a incorporación e a
consolidación do persoal.
Deste xeito, o Goberno galego da cumprimento aos acordos unánimes adoptados no
Parlamento de Galicia sobre o impulso da carreira investigadora co obxectivo de que
todas as persoas investigadoras do ámbito público en Galicia dispoñan dun marco
común que lles garanta maior profesionalización e estabilidade, contribuíndo a reter e
atraer talento. Ademais, posibilitará consolidar as capacidades de Galicia en eidos
estratéxicos como a biotecnoloxía, a saúde, as ciencias mariñas ou o agrogandeiro,
consolidando as bases dunha economía máis competitiva e de maior valor engadido.
Por todo o exposto, o Grupo Parlamentario Popular presenta a seguinte proposición
non de lei en Comisión:
“O Parlamento de Galicia insta á Xunta de Galicia a axilizar a tramitación do anunciado
decreto que regulará a carreira investigadora na Administración galega, baixo a
modalidade do réxime laboral, ofrecendo un marco de traballo estable e atractivo para
o talento investigador, facilitando ademais o desenvolvemento de tecnoloxías que se
están a realizar nos centros do sector público, procurando o consenso do colectivo”.
Santiago de Compostela, 14 de novembro de 2022

Asinado dixitalmente por:
Pedro Puy Fraga na data 14/11/2022 16:19:43
Sandra Vázquez Domínguez na data 14/11/2022 16:20:02
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Á Mesa do Parlamento
O Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego (BNG), a iniciativa
das deputadas Mercedes Queixas Zas e Olalla Rodil Fernández, ao abeiro do disposto
no Regulamento da Cámara, presenta a seguinte Proposición non de lei para o seu
debate na Comisión 4ª.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
O papel e a representación da muller no contexto da cultura galega é moi difícil
de valorar á vista da ausencia de estudos de xénero previos neste ámbito, por unha
banda, e da absoluta carencia de cifras e estatísticas concretas sobre a situación laboral
da muller na cultura galega, pola outra.
A situación real de desigualdade das mulleres nos diferentes círculos de
intercambio cultural é evidente desde a práctica e a participación nos espazos e tempos
culturais, mais cómpre dispormos dunha análise contrastada e empírica que achegue
análise da situación de presente e as liñas de acción ad futurum para avanzar na
igualdade de xénero neste ámbito.
En 2014 o Consello da Cultura Galega fixo públicos dous informes baixo o
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título A muller na cultura galega reiterando na súa introdución a escaseza de datos nas
estatísticas oficiais a respecto desta temática en múltiples campos de estudo: desde a
formación e a visibilidade no campo laboral até a presenza das mulleres nos cargos de
dirección, o recoñecemento e a proxección da creación ou o consumo cultural.
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Máis recentemente, en 2018 coñeceuse o documento elaborado por Mª Belén
Bermejo López para a Asociación Galega de Profesionais da Xestión Cultural,
intitulado Reflexións de xénero arredor da situación da muller no contexto da música en
Galicia, onde novamente se volve constatar a falta de estudos sobre a cultura galega
vinculados a unha visión de xénero que permitan planificar accións en positivo co fin de
aumentar, non só cuantitativamente, senón tamén cualitativamente, a presenza das
mulleres nos diferentes sectores que conforman o tecido cultural.
Neste caso, as conclusións de infrarrepresentación das mulleres no ámbito da
música clásica fica ben esclarecido, polo que cómpre ensanchar o estudo ás diferentes
vertentes da cultura.
Complementariamente, no grupo parlamentario do BNG observamos que, por
parte do goberno galego, tampouco se están a desenvolver as medidas destinadas a
promover a igualdade no ámbito da creación e produción artística e intelectual
recollidas no artigo 26 da Lei para a igualdade efectiva de mulleres e homes de Galicia
de 2006.

Por todo o exposto, o Grupo Parlamentar do BNG presenta a seguinte
proposición non de lei para debate na Comisión 4ª:
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“O Parlamento insta a Xunta a:
1. Impulsar un estudo que analice o nivel de representación e participación das
mulleres nos diferentes sectores da creación cultural galega.
2. Velar pola adecuación das medidas destinadas a promover a igualdade no
ámbito da creación e produción artística e intelectual reguladas na Lei 3/2007, do 22 de
2
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marzo, para a igualdade efectiva de mulleres e homes para a súa aplicación nas políticas
públicas.
3. Avanzar na progresiva introdución da perspectiva de xénero á hora de deseñar
políticas públicas de fomento da creación cultural que contribúan para a visibilidade
creativa das mulleres, co obxectivo de promover a participación igualitaria en
programas e circuítos de difusión cultural.
4. Asegurar que nas diferentes convocatorias en que concorran as
Administracións públicas estea presente a perspectiva de xénero desde a inclusión de
cláusulas de acción positiva que fomenten o acceso das mulleres, en igualdade de
condicións, até a promoción de xurados e tribunais das distintas convocatorias cunha
participación de mulleres igualitaria.”

Santiago de Compostela, 7 de novembro de 2022

Asdo.: Mercedes Queixas Zas
Deputada do G.P. do BNG
Olalla Rodil Fernández
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Asinado dixitalmente por:

3

159593

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.gal
15702 Santiago de Compostela
Galiza

Mercedes Queixas Zas na data 07/11/2022 10:00:47
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Olalla Rodil Fernández na data 07/11/2022 10:01:04
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Á Mesa do Parlamento
O Grupo Parlamentario Popular de Galicia a través do seu Portavoz e por iniciativa
das deputadas e deputados, Teresa Egerique Mosquera, Manuel Santos Costa,
José Manuel Balseiro Orol, Ana Belén García Vidal, Begoña Freire Vázquez, Elena
Suárez Sarmiento e Daniel Vega Pérez, ao abeiro do disposto no artigo 160 e
concordantes do Regulamento da Cámara, presenta ante esa Mesa, a seguinte
proposición non de lei para o seu debate na Comisión 8ª, Pesca e Marisqueo.
Exposición de motivos
O pasado mes de febreiro conmocionáronnos as novas que apuntaban ao naufraxio do
arrastreiro conxelador “Villa de Pitanxo” cando este buque de Marín faenaba a unhas
250 millas de Canadá, en Terranova, cobrándose as vidas de 21 dos seus 23
tripulantes.
Co obxecto de acadar novos datos que permitan avanzar nas causas do naufraxio
sería moi oportuna a observación directa do pecio afundido e dos danos que presenta,
unha demanda que lideran os familiares dos tripulantes e tamén distintas institucións
como o Parlamento galego.
Así, con data 7 de xuño de 2022, o Parlamento de Galicia aprobaba, a iniciativa do
Grupo Popular e por unanimidade, unha proposición non de lei que incluía un mandato
expreso ao Goberno de España para que puxera en marcha unha operación de traballo
subacuático que permita localizar e inspeccionar os restos do buque afundido.

CSV: BOPGDSPG-4KfHPwxhQ-4
REXISTRO-uPCLcsLW3-4
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

Co todo, as informacións que achegan os responsables do Goberno de España en
relación vontade de levar adiante esta actuación son contraditorias: Por unha banda, a
Comisión Europea asegura, citando fontes do Goberno de España, que o Ministerio de
Agricultura, Pesca e Alimentación prevé enviar un robot ao pecio afundido. Mentres que
o delegado do Goberno en Galicia, José Manuel Miñones, desminte esta afirmación.

As continuas contradicións dos responsables do Goberno de España en relación con
este asunto e a falta de transparencia, comunicación e de sensibilidade do Ministerio,
está a incrementar o sufrimento e a incerteza das familias dos tripulantes falecidos e do
conxunto dos profesionais do mundo do mar que observan e falta de criterio da
administración central á hora de avaliar a investigación dun suceso destas
características.
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Por todo o exposto, o Grupo Parlamentario Popular de Galicia, presenta a seguinte
proposición non de lei en Comisión:
“O Parlamento de Galicia resolve:
1º-

Reiterar o acordo aprobado por unanimidade na Comisión 8ª, de Pesca e
Marisqueo, na sesión que tivo lugar o 7 de xuño de 2022 que di o seguinte:

O Parlamento de Galicia insta á Xunta de Galicia a demandar do Goberno de España a
posta en marcha dunha operación de traballo subacuático que permita localizar o pecio
do buque "Villa de Pitanxo", descender ao esmo e elaborar un traballo fotográfico e
audiovisual sobre o seu estado, así como a recoñecer os seus arredores e zona
exterior do buque para verificar a posible localización de corpos dos tripulantes
desaparecidos.
2º-

Instar á Xunta de Galicia a dirixirse ao Goberno de España có obxecto de que
clarifique, con carácter de urxencia, as características e previsións respecto da
posta en marcha da operación para a localización e observación directa do pecio
afundido e asuma o compromiso de executala coa maior brevidade”.
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Santiago de Compostela, 7 de novembro de 2022
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Teresa Egerique Mosquera na data 07/11/2022 13:42:05
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Á Mesa do Parlamento

O Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, por iniciativa do seu deputado
e da súa deputada, Pablo Arangüena Fernández e Paloma Castro Rey, 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 2ª.
A Comisión Europea vén de demandar a España ante o Tribunal de Xustiza da
UE polo incumprimento en diversas comunidades autónomas, entre elas Galicia,
da obriga establecida pola directiva de nitratos de 1991 de delimitar zonas
vulnerables á contaminación por nitratos como medida para restrinxir o seu uso e
reducir os seus efectos sobre a natureza e o ser humano, que determina que “os
Estados membros deben controlar as súas augas e identificar as afectadas ou que
se poidan ver afectadas pola contaminación producida por nitratos procedentes de
fontes agrarias”, como os xurros da gandaría ou os fertilizantes. Segundo a
directiva, os Estados “tamén están obrigados a cualificar as superficies cuxa
escorrentía flúa cara a esas augas como zonas vulnerables aos nitratos e a
establecer programas de acción axeitados para previr e reducir a contaminación
por esa causa”, algo que nunca se fixo en Galicia.
A pesar de que Galicia non ten ningunha zona delimitada, a Xunta, no seu plan
de xestión de residuos industriais para a próxima década, estima en preto de
60.000 hectáreas a superficie afectada, unha cifra que representa o 10 % de toda a
terra agraria de Galicia. Nese plan a propia Xunta admite que os estudos
realizados entre 2016 e 2019 detectaron zonas con “niveis significativos de
eutrofia en varios puntos localizados nas concas internas de Galicia”.
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Un informe elaborado polo MITECO sobre contaminación da auga por nitratos
entre os anos 2016 y 2019 revela que os datos de contaminación de masas de
auga superficial en Galicia son moi significativos e van en aumento, sendo de
feito unha das zonas con maior contaminación en augas superficiais continentais
do Estado. Ese informe tamén amosa que Galicia é a comunidade que menos
información e plans de actuación ten no Estado.
Por iso, o Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, presenta a seguinte
proposición non de lei:
O Parlamento de Galicia insta o Goberno galego a que elabore un plan para
reducir a contaminación por nitratos en Galicia que inclúa a verificación
permanente dos niveis de contaminación nos acuíferos e nas augas superficiais, a
delimitación de zonas vulnerables, o control exhaustivo e limitación do impacto

159598

da actividade gandeira intensiva, o fomento da agricultura e gandeiría extensiva
ou ecolóxica e a mellora dos sistemas de prevención e tratamento da
contaminación derivada da actividade agrogandeira.
Pazo do Parlamento, 7 de novembro de 2022

Asinado dixitalmente por:
Pablo Arangüena Fernández na data 07/11/2022 18:33:14
Paloma Castro Rey na data 07/11/2022 18:33:35
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Á Mesa do Parlamento
O Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego (BNG), a iniciativa
dos deputados Xosé Luis Rivas Cruz e Luis Bará Torres e da deputada Montserrat
Prado Cores, ao abeiro do disposto no Regulamento da Cámara, presenta a seguinte
Proposición non de lei para debate na Comisión 2ª.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
O 16 de febreiro do pasado 2021, na Comisión 2ª, foi aprobada por
unanimidade, logo dunha transacción, a PNC 000774 do Grupo Parlamentario do BNG
sobre as actuacións que debe levar a cabo o goberno galego en relación coas condicións
de transporte da Barcaza de Portodemouros.
“O Parlamento insta a Xunta de Galicia a tomar as medidas necesarias para
que a empresa concesionaria do encoro de Portodemouros, situado no curso do Ulla,
medio entre os concellos de Santiso, Arzúa e Vila de Cruces, cumpra coas súas obrigas
a respecto das condicións que debe observa-la barcaza e as instalacións que comunican
as parroquias de Loño ( Vila de Cruces ) e Beigondo (Santiso), segundo o establecido
nas condicións da concesión do encoro á empresa Naturgy.”
Este acordo transacionado podería resumirse en que este Parlamento instaba o
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Goberno galego a xestionar coa empresa concesionaria do encoro de Portodemouros
sobre o río Ulla, o cumprimento das obrigas que por lei ten contraídas a respecto das
comunicacións entre as marxens do encoro que corresponden aos concellos de Vila de
Cruces e Santiso.
Pois ben, pasados máis de ano e medio desde este acordo, o mentado
cumprimento é mínimo e limítase á instalación provisoria dunhas luces na marxe de
1
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Santiso, nada se sabe do alargamento dos accesos nin da substitución da barcaza a todas
luces obsoleta por outra nova con capacidades axeitadas ás necesidades de hoxe.
En resume, se do que se trata é de que a empresa concesionaria da explotación
do encoro cumpra coas obrigas de manter a comunicación e o acceso ás fincas dos
propietarios dunha e outra marxe do mesmo e que esta comunicación se adapte aos
tempos de hoxe debemos lembrar, unha vez máis, que a maquinaria agrícola medrou en
dimensións e peso e que os vehículos de todo tipo necesitan máis espazo de manobra
polo que é imprescindible un ancho adaptado a estas necesidades e que a barcaza
quedou pequena en canto a dimensións e a capacidade de carga.
Sería, pois, recomendable a realización dun estudo técnico sobre as necesidades
e carencias das instalacións e medios deste servizo de comunicación a que está obrigada
a empresa Naturgy como concesionaria do mesmo.
A mediados de outubro a Barcaza volveu sufrir unha avaría que xa é unha
constante, a rotura dos hidráulicos da rampa de carga, desta vez foi cargando unha
procesadora, que non chegaba ás 15Toneladas, cando supostamente a barca está
autorizada para unha carga de 20T.
E así entre o 17 e o 21 de outubro a barca estivo parada unha vez máis e agora
anúnciase un paro da mesma dun mes para reparacións e a alternativa que dá a empresa
é unha sinalización especial da ruta alternativa.
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Non hai moito, subíu un autobus de 9 metros aproximadamente, e andivo ben
xusto para acceder á barcaza polo que un vehículo de 13 metros non articulado
dubidamos poida subir á barca por mor das exiguas dimensións das rampas.
Ademais da adecuación dos accesos faise necesaria outra barca de maiores
dimensións e maior capacidade de carga.
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Polo anteriormente exposto, o Grupo Parlamentar do BNG presenta a seguinte
proposición non de lei para o debate na Comisión 2ª:
“O Parlamento insta a Xunta de Galiza a:
1. Realizar un estudo obxectivo das necesidades e carencias das instalacións e
medios do servizo de comunicación das marxes do encoro de Portodemouros no río Ulla
entre os concellos de Vila de Cruces e Santiso, que debe realizar a empresa Naturgy
2. Tomar as medidas necesarias para que a empresa concesionaria da
explotación do encoro de Portodemouros no río Ulla cumpra coas obrigas inclusas nas
condicións desa explotación.”

Santiago de Compostela, 8 de novembro de 2022

Asdo.: Xosé Luis Rivas Cruz
Montserrat Prado Cores
Deputado e deputada do G.P. do BNG
Luis Bará Torres
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Portavoz s. do G.P. do BNG

Asinado dixitalmente por:

Xosé Luis Rivas Cruz na data 08/11/2022 13:27:08

María Montserrat Prado Cores na data 08/11/2022 13:27:17
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Xosé Luis Bará Torres na data 08/11/2022 13:27:25
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Á Mesa do Parlamento
O Grupo Parlamentario Popular de Galicia a través do seu Portavoz e por
iniciativa das deputadas e deputados María Elena Suárez Sarmiento,
Carmen Pomar Tojo, Ramón Carballo Páez, Marisol Díaz Mouteira,
José Manuel Balseiro Orol, Begoña Freire Vázquez, Rubén Lorenzo
Góme e Belén Salido Mariño ao abeiro do disposto no artigo 160 e
concordantes do Regulamento da Cámara, presenta ante esa Mesa, a
seguinte proposición non de lei para o seu debate en Comisión 2ª
Ordenación Territorial, Obras Públicas, Medio Ambiente e Servizos.

Exposición de Motivos:
O actual colector de augas residuais que conecta Vilanova de Arousa coa
EDAR de Tragove (Cambados) a través do litoral presenta unha serie de
deficiencias por mor da súa antigüidade, como son as roturas da tubaxe en
determinados puntos e a falta de capacidade desta para canalizar o capital
recolleito en episodios de precipitación. Estas deficiencias provocan
episodios de verteduras á ría de Arousa por desbordamento dos pozos de
bombeo e filtracións de auga salgada ao colector xeral.
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Urxe, por tanto, a renovación integral da tubaxe xeral e a construción dun
tanque de tormentas para emendar o problema de desbordamentos e
verteduras de augas fecais ao medio mariño. Algo que ten previsto facer a
Xunta de Galicia a través de Augas de Galicia cando o Ministerio para a
Transición ecolóxica e o reto demográfico autorice debido a que este
proxecto implica actuar en zonas de dominio público marítimo-terrestre.
O servizo provincial da Demarcación de Costas en Pontevedra estimou
que se cumpría o disposto no Regulamento Xeral da Lei de Costas e por
tanto emitiu un informe favorable ao acceso á concesión. Pero
posteriormente a Dirección Xeral da Costa e o Mar en Madrid desautorizou
dita concesión e mantén bloqueada a inversión.
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O bloqueo deste proxecto supón un grave prexuízo tanto para a cidadanía
dos concellos de Vilanova de Arousa e de Cambados como para as
empresas do sector mar-industria que dependen da boa calidade da auga
para desenvolver a súa actividade. Ao que se lle suman ademais a
problemática ambiental derivada das verteduras que esta situación está a
xerar á Ría de Arousa e as dificultades económico-administrativas que
supoñerían a procura de novas vías de financiamento e a obtención de
terreos alternativos.
Polo exposto, O Grupo Parlamentario Popular de Galicia presenta a
seguinte proposición non de lei en comisión:
“O Parlamento de Galicia insta á Xunta de Galicia a que demande á
Dirección Xeral da Costas e o Mar do Ministerio para a Transición
Ecolóxica e o Reto Demográfico a rectificación dos criterios de valoración
aplicados no proxecto de renovación da rede de colectores de augas
residuais entre Vilanova de Arousa e a EDAR de Tragove e autorice a
execución dos traballos”.
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Santiago de Compostela, a 8 de novembro 2022.
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Pedro Puy Fraga na data 08/11/2022 18:03:59
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José Manuel Balseiro Orol na data 08/11/2022 18:05:24
María Sol Díaz Mouteira na data 08/11/2022 18:05:38
Freire Vázquez, María Begoña na data 08/11/2022 18:06:09
María Belén Salido Maroño na data 08/11/2022 18:06:24
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A Mesa do Parlamento
O Grupo Parlamentario Popular de Galicia a través do seu Portavoz e por iniciativa
das deputadas e deputados Ovidio Rodeiro Tato, José Luis Ferro Iglesias, Teresa
Egerique Mosquera, Corina Porro Martinez, María Elena Suárez Sarmiento, María
Felisa Rodríguez Carrera, Carlos Gómez Salgado e Moisés Rodríguez Pérez, ao
abeiro do disposto no artigo 160 e concordantes do Regulamento da Cámara, presenta
ante esa Mesa, a seguinte proposición non de lei na Comisión 4ª de Educación e
Cultura
Exposición de Motivos:
Carlos Oroza (Viveiro, 1923 – Vigo, 2015) foi un poeta e creador galego que conxugou
a palabra oral e a escrita coa acción poética en directo.
Oroza non tivo adscrición a ningunha corrente estética en particular e foi, en todos os
sentidos, un autodidacta que creou un universo poético propio, fortemente enraizado no
substrato galego e español.
Deuse a coñecer nos anos setenta, no ambiente literario e cultural español pola
realización de múltiples recitais adscritos en forma e contido aos da xeración Beat.
Destacou pola interpretación e performance da súa propia obra, frecuentemente
reescrita e baseada en poemas de versos libres con predominio do ritmo, unha poesía
elaborada para ser escoitada.
Ao longo da súa vida, foi autor dunha obra reducida en número pero significativa en
canto a contido, algunhas das súas achegas foron as seguintes: Eléncar (1974);
Cabalum (1980); Alicia (1985); Una porción de tierra gris del norte (1996); En el norte
hay un mar que es más alto que el cielo (primeira edición en 1997); La llama prestada
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(1998); e Un sentimiento ingrávido recorre el ambiente (2006).
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Así mesmo, Oroza participou na fundación da revista Tropos, xunto a Víctor Lizárraga e
Victoria Paniagua e outorgóuselle en Nova York o premio internacional de Poesía
Underground.
Nos anos setenta, despois de residir en Madrid, Ibiza e Estados Unidos, elixe a cidade
de Vigo como a súa localidade de residencia. Ao longo da súa traxectoria, Oroza
recibiu diversos recoñecementos e homenaxes, sen embargo, o seu nome e a súa obra
aínda é unha gran descoñecida para unha importante parte da poboación galega.
A celebración centenario do seu nacemento, o próximo ano 2023, é unha oportunidade
para afondar na divulgación do traballo deste poeta e creador entre a poboación de
Galicia.
Polo exposto, O Grupo Parlamentario Popular de Galicia presenta a seguinte
proposición de lei en comisión:
“O Parlamento de Galicia insta á Xunta de Galicia a coordinar unha programación ao
redor da figura de Carlos Oroza no ano do centenario do seu nacemento que axude a
divulgar a vida e a obra deste poeta entre a poboación de Galicia”
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Santiago de Compostela, a 8 de novembro 2022.
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Asinado dixitalmente por:
Pedro Puy Fraga na data 08/11/2022 18:18:40
Ovidio Rodeiro Tato na data 08/11/2022 18:18:56
José Luis Ferro Iglesias na data 08/11/2022 18:19:08
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Teresa Egerique Mosquera na data 08/11/2022 18:19:19
Rodríguez Pérez, Moisés na data 08/11/2022 18:19:28
Gómez Salgado, Carlos na data 08/11/2022 18:19:37
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María Corina Porro Martínez na data 08/11/2022 18:20:10
María Elena Suárez Sarmiento na data 08/11/2022 18:20:27
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María Felisa Rodríguez Carrera na data 08/11/2022 18:21:00
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Á Mesa do Parlamento

O Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, por iniciativa das súas
deputadas, Noa Díaz Varela e Noelia Otero Lago, 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 5ª.
Desde 2003 foron asasinadas en Galicia 65 mulleres vítimas da violencia
machista (1.165 no Estado español), unha realidade que quebra o dereito á
igualdade, á liberdade, á seguridade e á dignidade e que pon en cuestión a
calidade democrática do noso país. Detrás da frialdade de cada cifra está a vida
dunha muller, a vida das súas fillas e fillos, familia e amizades, e non podemos
acostumarnos nin resignarnos a convivir con esta violencia que desafía os piares
dun país democrático. Ningún dato de violencia contra as mulleres é aceptable
nunha sociedade que pretenda ser libre, igualitaria e xusta.
Segundo os datos do Observatorio contra a Violencia Doméstica e de Xénero do
Consello Xeral do Poder Xudicial, en Galicia as denuncias por violencia
machista aumentaron nun 10 % no segundo trimestre do ano, e tamén aumentou
nun 10,7 % o número de mulleres consideradas como vítimas. É tamén maior o
número de mulleres vítimas que contan no noso país con protección policial
baixo o sistema de seguimento policial de violencia de xénero VioGen.
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E lonxe de mellorar nas xeracións máis novas, estas preocupantes cifras danse
aínda con maior presenza entre a mocidade, que está a asumir comportamentos
machistas que dalgún xeito demostran que non se está actuando debidamente no
eido educativo. Non en van, especial atención merece a violencia sexual, cun
incremento alarmante entre a nosa sociedade e tamén entre a mocidade,
consecuencia, segundo as persoas expertas, do cada vez máis temperá acceso á
pornografía e da falla de educación afectivo-sexual. É por iso que urxe fornecer
de recursos asistenciais a estas vítimas, para o que o Goberno do Estado achega
recursos extraordinarios, pero aínda é máis importante traballar na prevención.
Diante deste inaceptable escenario, e do xurdimento de forzas políticas
negacionistas da violencia machista que mesmo chegaron xa ao goberno de
institucións, para todos os poderes públicos e para toda a sociedade debe ser unha
prioridade mellorar a resposta que ofrecemos para garantir a seguridade, a
liberdade e a vida das mulleres vítimas de violencia machista e das súas fillas e
fillos. Debemos impulsar, desenvolver e tamén avaliar o impacto das políticas
públicas que impulsamos destinadas a combater esta violencia. Por iso é
imprescindible a cooperación entre todas as administracións públicas e coa
sociedade civil. Abordar a violencia machista en toda a súa crueza esixe ser
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esixentes e pór todos os esforzos que temos ao noso alcance para protexer as
vítimas.
A aprobación do Pacto de Estado contra a Violencia de Xénero en 2017 e a súa
posta en marcha un ano despois supuxo elevar a abordaxe da violencia machista
nunha cuestión de Estado. O Pacto de Estado é un acordo político polo que todas
as forzas parlamentarias definiron unha serie de medidas concretas orientadas á
prevención, atención e recuperación das vítimas de violencia machista, un
instrumento vertebrador de todos os actores que interveñen e que ten que ser
actualizado para responder ás novas formas nas que se manifesta a violencia.
Por todo isto, o Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, presenta a
seguinte proposición non de lei:
1º) O Parlamento de Galicia:
a) Ratifica o seu compromiso firme contra a violencia machista e en defensa dos
dereitos das mulleres e contra calquera discurso negacionista e posicionamento
político que negue esa violencia ou rexeite as políticas públicas enfocadas á súa
total erradicación
b) Apoia o proceso de renovación e actualización do Pacto de Estado contra a
Violencia de Xénero que se está iniciando no Congreso dos Deputados e
Deputadas.

2º) O Parlamento de Galicia insta o Goberno galego a:
a) Presentar no Parlamento un informe de execución das medidas do Pacto
de Estado en Galicia dende o seu desenvolvemento, así como o seu
impacto e avaliación coa fin de establecer prioridades nas accións futuras.
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b) Redactar un informe urxente por parte do Observatorio Galego de
Violencia de Xénero que avalíe a situación actual e, sobre todo, propoña
novas medidas dirixidas á prevención e erradicación da violencia
machista, así como accións no ámbito educativo, tal e como lle vén
encomendado polo decreto 157/2012.
c) Pór en marcha, no primeiro semestre de 2023, os catro centros previstos
de atención 24 horas a vítimas de violencia sexual.
d) Desenvolver, no primeiro trimestre de 2023, unha campaña de
concienciación e sensibilización contra a violencia sexual dirixida á
mocidade e con especial incidencia na pornografía.
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e) Incrementar a presenza da educación afectivo-sexual nos currículos do
ensino de Primaria, Secundaria e Bacharelato.
Pazo do Parlamento, 8 de novembro de 2022

Asinado dixitalmente por:
Noa Susana Díaz Varela na data 08/11/2022 18:43:36
Noelia Otero Lago na data 08/11/2022 18:43:59
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Luis Manuel Álvarez Martínez na data 08/11/2022 18:44:10
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OFICINA PARLAMENTAR

Parlamento de Galiza
Rúa do Hórreo, 63. Tel. 0034 981 551 545
gp-bng@parlamentodegalicia.gal
15702 Santiago de Compostela
Galiza

Á Mesa do Parlamento
O Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego (BNG), a iniciativa
das deputadas Olalla Rodil Fernández e Alexandra Fernández Gómez, ao abeiro do
disposto no Regulamento da Cámara, presenta a seguinte Proposición non de lei para
debate na Comisión 2ª, sobre as axudas públicas para a adaptación de vivendas e
garantir condicións de accesibilidade.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
No Plan de vivenda 2022-2025 incorporouse a convocatoria de axudas da
Resolución do 23 de setembro de 2022, con prazo de solicitude aberto (prazo:
05/10/2022 - 07/11/2022). Procedemento VI435B - Subvencións do programa de
mellora da accesibilidade en e ás vivendas do Plan estatal para o acceso á vivenda 20222025. Na convocatoria establécese o seguinte:
Vixésimo noveno. Efectos retroactivos das axudas. As actuacións
obxecto de financiamento non poderán estar iniciadas con anterioridade ao 1 de
xaneiro de 2022 nin estar finalizadas con carácter previo á publicación desta resolución
no DOG (que foi o Martes, 4 de outubro de 2022).
Trixésimo. Prazo de execución das actuacións. O prazo de execución
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das actuacións en ningún caso poderá exceder o 28 de outubro de 2024.
Trátase de axudas complexas á hora de entender as bases das convocatorias –
tamén nas anualidades anteriores-- que dificultan a súa solicitude polos prazos previstos
de execución das actuacións para a súa xustificación e que deixan fóra, como
trasladaron ao Grupo Parlamentario do BNG, algunhas persoas.
1
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Parlamento de Galiza
Rúa do Hórreo, 63. Tel. 0034 981 551 545
gp-bng@parlamentodegalicia.gal
15702 Santiago de Compostela
Galiza

As axudas para accesibilidade nos domicilios particulares de persoas con
discapacidade son, ademais dun dereito, garantir as condicións de habitabilidade básicas
para promover a autonomía persoal.
Por esta razón e vista a experiencia destes anos, a Xunta de Galiza debería, ao
entender do G.P do Bloque Nacionalista Galego:
a) Facilitar a comprensión e solicitude das axudas.
b) Habilitar un procedemento aberto durante todo o ano (como acontece con
outras axudas) para que poidan ser solicitadas e xustificadas en calquera momento
evitando, así, a exclusión de persoas que o precisan.

Polo anteriormente exposto, o Grupo Parlamentar do BNG presenta a seguinte
proposición non de lei para o debate na Comisión 2ª:
“O Parlamento insta a Xunta de Galiza a habilitar un procedemento aberto todo
o ano para que ningunha persoa que precise fique excluída das axudas do programa de
mellora da accesibilidade en e ás vivendas así como a favorecer a solicitude das mesmas
prevendo unha asesoría específica que acompañe e apoie ás persoas solicitantes que así
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o requiran.”

Santiago de Compostela, 9 de novembro de 2022

Asdo.: Alexandra Fernández Gómez
Deputada do G.P. do BNG
Olalla Rodil Fernández
2
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Parlamento de Galiza
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gp-bng@parlamentodegalicia.gal
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Portavoz s. do G.P. do BNG

Asinado dixitalmente por:

Alexandra Fernández Gómez na data 09/11/2022 09:45:18
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Olalla Rodil Fernández na data 09/11/2022 09:45:28
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A Mesa do Parlamento

O Grupo Parlamentario Popular de Galicia a través do seu Portavoz e por iniciativa
das deputadas e deputados, Teresa Egerique Mosquera, Ovidio Rodeiro Tato,
Elena Suárez Sarmiento, Carlos Gómez Salgado, José Luis Ferro Iglesias, Felisa
Rodríguez Carrera e Moisés Rodríguez Pérez, ao abeiro do disposto no artigo 160 e
concordantes do Regulamento da Cámara, presenta ante esa Mesa, a seguinte
proposición non de lei para o seu debate na Comisión 4ª, Educación e Cultura.

Exposición de motivos

A aprobación da Constitución Española no ano 1978 deu inicio a unha nova etapa
histórica no noso país. O texto constitucional, presentado o 31 de outubro e ratificado
en referendo polos españois o 6 de decembro, entrou en vigor uns días máis tarde ese
mesmo ano.

O proceso previo á aprobación da Constitución non foi un camiño doado, necesitáronse
meses de traballo entre os distintos grupos políticos que, con perspectiva e
responsabilidade de pais, chegaron a acordos históricos que, máis de catro décadas
despois, continúan vixentes. Tamén os cidadáns entenderon o momento que estaban a
vivir e votaron a favor do texto constitucional coa mirada posta na concordia e no
entendemento.

É evidente que a Constitución foi fundamental para consolidar o noso Estado de
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Dereito, nos principios de liberdade, xustiza, igualdade e pluralismo político.
Nos seus 45 anos de vida, a Constitución Española foi o marco sobre o que se
desenvolveu a historia recente do noso país, o maior período de paz, benestar social e
crecemento económico.
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Tamén foi o sustento sobre o que se perfilou a organización territorial do Estado, o que
permite á nosa Comunidade gozar de institucións propias e dun nivel de autonomía e
de liberdades sen precedentes, ao ser o fundamento do Estatuto de Autonomía.

O case medio século de vixencia da actual Constitución Española son unha proba da
súa vitalidade. O vindeiro ano 2023, coincidindo co 45 aniversario da súa aprobación,
temos a oportunidade de reflexionar sobre o seu impacto, o papel dos distintos actores
implicados na súa elaboración e celebrar os avances sociais que experimentou Galicia,
e toda España, dentro deste marco constitucional.

Por todo o exposto, o Grupo Parlamentario Popular de Galicia, presenta a seguinte
proposición non de lei en Comisión:
“O Parlamento de Galicia insta á Xunta de Galicia a elaborar unha programación que
celebre o 45 aniversario da aprobación da Constitución Española”.

Santiago de Compostela, 9 de novembro de 2022
Asinado dixitalmente por:
Pedro Puy Fraga na data 08/11/2022 18:37:06
Teresa Egerique Mosquera na data 08/11/2022 18:37:34
Ovidio Rodeiro Tato na data 08/11/2022 18:37:47
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María Elena Suárez Sarmiento na data 08/11/2022 18:38:15
Gómez Salgado, Carlos na data 08/11/2022 18:38:29
José Luis Ferro Iglesias na data 08/11/2022 18:38:39
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María Felisa Rodríguez Carrera na data 08/11/2022 18:38:54
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Rodríguez Pérez, Moisés na data 08/11/2022 18:39:08
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Á Mesa do Parlamento

O Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, por iniciativa das súas
deputadas e do seu deputado, Matilde Begoña Rodríguez Rumbo, Gonzalo
Caballero Míguez e Marina Ortega Otero, 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 3ª.
Nestes momentos estamos no trámite parlamentario para a aprobación dos
orzamentos da Comunidade Autónoma de Galicia para 2023 e no proxecto de
orzamentos que se vai debater os socialistas volvemos constatar que para a
Xunta de Galicia é máis importante a minoría que máis ten fronte á maioría da
cidadanía, cuestión que se traduce nunha rebaixa selectiva de impostos nos que
aos 7.700 galegos e galegas máis ricos do noso país se lle bonifica a cota do
imposto sobre o patrimonio nun 25 % máis, chegando ao 50 %, é dicir, un regalo
duns 4.500.€ ano de media por contribuínte, tendo en conta que este imposto
grava os patrimonios a partir de 700.000 €, excluída a vivenda habitual ata
300.000 €, mentres que para a maioría da poboación, con rendas de ata 35000 €,
a rebaixa vai supoñer de media uns 40 € ao mes, afianzando a política fiscal
regresiva da Xunta de Galicia gobernada polo Partido Popular, que favorece á
minoría que máis ten fronte á maioría da poboación.
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Hai uns días o presidente da Xunta de Galicia, o Sr. Rueda, sorprendíanos cunhas
declaracións ante os empresarios da Asociación de Fabricantes e Distribuidores
(Aecoc) nas que afirmou que “Galicia baixa impostos sen complexos, porque
sempre é moito mellor baixalos que subilos”, unhas declaracións que chocan coa
realidade amosada no Reino Unido coas políticas da primeira Ministra Liz Truss,
que durou 45 días en Downing Street polo anuncio de baixada de impostos
xeneralizados o que lanzou á libra esterlina e aos bonos de débeda pública en
caída libre.
Xa que logo, o Goberno galego presenta un proxecto de orzamentos indolente,
que con 1.239 millóns de euros máis nestes orzamentos, anuncia baixada de
impostos sen complexos aos máis ricos mentres retira a tarxeta básica para as
familias que máis o necesitan, un recurso que unido ao paraugas social do
Goberno do Estado (IMV, Ertes) evitou que 127.000 galegos e galegas estiveran
en risco de pobreza no ano 2021, segundo o último informe “O estado da pobreza
en Galicia” elaborado por EAPN Galicia. Rede Europea contra a Pobreza e a
Exclusión.
O dito informe revélanos que no ano 2021 en Galicia 678.000 persoas residentes
en Galicia (25,2 % da poboación) estaban en risco de pobreza e/ou exclusión
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social (AROPE), 4.000 persoas menos que en 2020, agravándose a feminización
da pobreza e cun risco de pobreza e exclusión infantil que xuvenil apenas
diminúe.
Os datos publicados recentemente polo IGE correspondentes á enquisa de
poboación activa (EPA) do terceiro trimestre deste ano, pois revélannos tamén
que temos na nosa comunidade 50.800 fogares con todos os seus membros en
paro e 24.700 sen ingresos.
Por iso, o Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, presenta a seguinte
proposición non de lei:
O Parlamento de Galicia insta a Xunta de Galicia a:
1º) Elaborar no primeiro trimestre de 2023 un plan de actuación contra a pobreza
e a exclusión social con orzamento, prazos e medidas concretas e medibles, que
permitan reverter esta preocupante situación dos fogares galegos, no que
participen os grupos parlamentarios, os axentes económicos e sociais e os
sindicatos.
2º) Executar na súa totalidade os orzamentos destinados a políticas de vivenda,
políticas de emprego e para a loita contra a pobreza.
3º) Elaborar, a través do CES, un estudo no que se valoren as repercusións
económicas e sociais que supón a situación actual da pobreza e a exclusión social
en Galicia.
Pazo do Parlamento, 9 de novembro de 2022

Asinado dixitalmente por:
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Matilde Begoña Rodríguez Rumbo na data 09/11/2022 12:25:41
Gonzalo Caballero Míguez na data 09/11/2022 12:25:57
Marina Ortega Otero na data 09/11/2022 12:26:09
Luis Manuel Álvarez Martínez na data 09/11/2022 12:26:25
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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 Otero Rodríguez, Julio Torrado Quintela,
Martín Seco García e Begoña Rodríguez Rumbo, 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 8ª.
Hai máis dun ano o práctico que estaba a prestar os seus servizos nos portos
autonómicos de Laxe, Corcubión, Cee e Sada anunciaba a Portos de Galicia a súa
intención de xubilarse e avisaba coa antelación suficiente a este ente público para
que puxera en marcha o mecanismo necesario e preceptivo para súa substitución,
incluída a habilitación das prácticas necesarias da persoa que o substituiría.
En data 22 de decembro de 2021 o Consello Reitor do Ente Público Empresarial
Portos de Galicia, aprobaba, en sesión ordinaria, o prego de prescricións
particulares do servizo de practicaxe nos Portos de Laxe, Cee e Corcubión.
No DOG do 8 de marzo de 2022 publicábase a Resolución de Portos de Galicia
do 12 de xaneiro de 2022 polo que se fai público o prego de prescricións
particulares do servizo de practicaxe do Porto de Laxe, Cee e Corcubión,
referenciándose nela que o seu obxecto era a regulación do outorgamento de
licenzas e de prestacións do servizo técnico-náutico de practicaxe portuario nos
portos de Laxe, Cee e Corcubión (A Coruña) xestionado pola Autoridade
Portuaria da Xunta de Galicia, Entidade Pública Empresarial Portos de Galicia.
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Naquel momento xa se detectaron numerosas eivas neste documento de
Prescricións Particulares que rexerían o servizo: eliminábase este servizo do
Porto de Sada, eliminación de zonas de fondeo, limitación da realización de
manobras de practicaxe polas mareas … .pero sen dúbida, o máis rechamante, era
a rebaixa máis que considerable nas novas condicións económicas a aplicar ao
novo práctico, o que xa facía presaxiar que podería quedar vacante este posto
cando se procedera á súa convocatoria.
O 26 de xullo de 2022 publicábase no DOG a Resolución de 1 de xullo de Portos
de Galicia pola que se facía pública a convocatoria para o outorgamento dunha
licenza de prestación do servizo especial de practicaxe do Portos de Laxe, Cee e
Corcubión. Prazo de 30 días naturais dende a publicación para a presentación de
solicitudes.
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O anterior procedemento quedou deserto e Portos de Galicia, alegando defectos
técnicos, publicaba no DOG de 21 de setembro a Resolución do 1 de setembro
polo que se fai pública unha nova convocatoria para o outorgamento desta
licenza de practicaxe nos portos antes referenciados.
Pero a realidade é que a día de hoxe non se atopou substituto e pode acontecer
que a partir do 1 de decembro (data na que se fará efectiva a xubilación do
anterior práctico) este servizo de practicaxe nos Portos de Cee-Brens, Corcubión
e Laxe podería deixar de existir. A pesar de que unha capitana examinouse e
aprobou, e realizou as prácticas obrigatorias nos portos para os que ía ser
habilitada, a praza quedou deserta debido ao recorte a metade dos prezos do
servizo de practicaxe regulado nos pregos de Porto de Galicia.
Esta decisión da Xunta de Galicia, a través de Portos de Galicia, pon en risco un
servizo vital para garantir a seguridade marítima na Costa da Morte e ademais
supón un duro golpe para a continuidade produtiva das fábricas de
ferroaleaccións da zona e o mantemento dos postos de traballo. O Comité de
Xeal xa se ten concentrado diante das oficinas de Portos de Galicia en Corcubión
para protestar pola supresión do servizo de practicaxe e o traslado da grúa do
Porto de Brens.
Por iso, o Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, presenta a seguinte
proposición non de lei:
O Parlamento de Galicia insta a Xunta de Galicia (Portos de Galicia) a que leve
adiante todas as actuacións necesarias para garantir que o servizo de practicaxe
nos portos de Laxe, Corcubión, Cee e Sada se siga a prestar nas mesmas
condicións nas que se viñan a dar, garantindo que conten co práctico propio
nestes portos.
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Pazo do Parlamento, 9 de novembro de 2022
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Asinado dixitalmente por:
Patricia Otero Rodríguez na data 09/11/2022 16:21:07
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Á Mesa do Parlamento

O Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, por iniciativa das súas deputadas Noa
Díaz Varela, Julio Torrado Quintela, Pablo Arangüena Fernández e Paloma Castro Rey,
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 pavillón polideportivo municipal de Dodro é unha instalación moi empregada polos
diversos clubes deportivos da contorna así como por entidades de índole social. Ese
pavillón nestes momentos precisa dunha obra de reparación da súa cuberta á que as
arcas municipais non poden facer fronte dado o seu custe.
O concello leva dende o ano 2020 solicitando, co apoio de numerosos clubs e
asociacións, esta obra sen obter resposta algunha do Goberno galego, que debera
colaborar cos concellos, especialmente cos pequenos por ser os que teñen máis
dificultades para investir en equipamentos deportivos.
É por iso que o Concello solicita que, do mesmo xeito que se ten producido con outras
administracións locais próximas, a Secretaría Xeral para o Deporte da Xunta de Galicia
colabore para reparar esa cuberta de xeito que se poidan garantir unhas óptimas
condicións de salubridade e seguridade.
Por iso, o Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, presenta a seguinte
proposición non de lei:
O Parlamento de Galicia insta a Xunta de Galicia a colaborar co Concello de Dodro na
reparación da cuberta do pavillón polideportivo municipal.
Pazo do Parlamento, 9 de novembro de 2022

Asinado dixitalmente por:
Noa Susana Díaz Varela na data 09/11/2022 16:44:42
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Julio Torrado Quintela na data 09/11/2022 16:45:01
Pablo Arangüena Fernández na data 09/11/2022 16:45:13
Paloma Castro Rey na data 09/11/2022 16:45:32
Luis Manuel Álvarez Martínez na data 09/11/2022 16:45:45
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Á Mesa do Parlamento

O Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, por iniciativa das súas
deputadas, Matilde Begoña Rodríguez Rumbo, Noelia Otero Lago e Noa Díaz
Varela, 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 4ª.
O IES Fene tivo unha oferta educativa para o curso 2021-2022 de 439 alumnos e
alumnas, dos que 172 corresponden á Formación Profesional.
O dito centro incorporouse en 2019 á nova modalidade de Formación Profesional
Dual, mellorando así a súa oferta formativa e colaborando na mellora das
perspectivas do alumnado para acadar a súa inserción laboral, posto que se trata
dunha formación moi orientada á práctica en empresas, ao tempo que as
empresas poden dispor de profesionais altamente cualificados formados na
mesma empresa.
En 2019, o dito IES, comezou ofertando ensinanzas en Dual de ciclos medios en
modalidade ordinaria como os de Mantemento electromecánico e de Instalacións
frigoríficas e de climatización. Despois da paréntese da Covid-19, que freou
varios proxectos que se estaban a deseñar aínda que se mantiveron os xa
existentes, continuouse adiante, de xeito que o pasado curso non só se mantivo a
oferta Dual en ordinario, senón que se conseguiu ampliar a dous os ciclos Duais
completos nas titulacións de grao medio de Electromecánica de vehículos e de
Instalacións de produción de calor. Do mesmo xeito, para este curso estaba
previsto completar a oferta Dual ordinaria co Ciclo medio de Soldadura e
caldereiría, de xeito que todas as ensinanzas de FP que se ofertan en modalidade
ordinaria estarían complementadas pola modalidade Dual, así como tamén facer
prospeccións tanto no propio centro como noutros centros da comarca, para
tentar sumar novas especialidades ás xa existentes en Dual.
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A incorporación á FP Dual supuxo contar cunha persoa no centro a tempo
completo destinada á xestión destas ensinanzas, así como a comunicación co
tecido empresarial.
O 18 de xullo, a Consellería de Cultura, Educación, Formación Profesional e
Universidades publicou no Diario Oficial de Galicia a Resolución do 8 de xullo
de 2022, da Dirección Xeral de Formación Profesional, pola que se convoca a
selección de centros que participarán na Rede galega de dinamización da relación
con empresas na FP no curso 2022/23 e se ditan as instrucións para o seu
funcionamento no marco do Plan de recuperación, transformación e resiliencia,
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na que se establecía o obxecto, beneficiarios e documentación que se tiña que
presentar, convocatoria á que o IES de Fene presentou a documentación
requirida.
O 29 de setembro a mesma consellaría publicou no Diario Oficial de Galicia a
Resolución do 20 de setembro de 2022, da Dirección Xeral de Formación
Profesional, pola que se fai pública a relación de centros que conformarán a Rede
Galega de dinamización da relación con empresas na FP no curso 2022/23, no
marco do Plan de recuperación, transformación e resiliencia, publicando só o
listado de centros beneficiados sen que aparezan nin a baremación nin os criterios
obxectivos que basearon a dita decisión.
Por iso, o Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, presenta a seguinte
proposición non de lei:
O Parlamento de Galicia insta a Xunta de Galicia para que publique no Diario
Oficial de Galicia o baremo empregado que baseou a decisión dos centros que
conformarán a Rede galega de dinamización con empresas na FP no curso
2022/23.
Pazo do Parlamento, 9 de novembro de 2022

Asinado dixitalmente por:
Matilde Begoña Rodríguez Rumbo na data 09/11/2022 11:44:02
Noelia Otero Lago na data 09/11/2022 11:44:17
Noa Susana Díaz Varela na data 09/11/2022 11:44:26
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OFICINA PARLAMENTAR

Parlamento de Galiza
Rúa do Hórreo, 63. Tel. 0034 981 551 545
gp-bng@parlamentodegalicia.gal
15702 Santiago de Compostela
Galiza

Á Mesa do Parlamento
O Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego (BNG), a iniciativa
das deputadas Montserrat Prado Cores, Iria Carreira Pazos, Alexandra Fernández
Gómez, Carme González Iglesias e Olalla Rodil Fernández, ao abeiro do disposto no
Regulamento da Cámara, presenta a seguinte Proposición non de lei para debate na
Comisión 5ª, sobre as medidas a tomar para garantir a atención pediátrica na área
sanitaria de Vigo.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
O servizo de urxencias pediátricas do hospital Álvaro Cunqueiro leva días
colapsado, cun número de urxencias diarias medias por enriba dos 230 nen@s, o que
supón máis de 100 diarios por enriba das atendidas pola mesma altura no ano 2019,
último antes da pandemia; habendo días de case 300.
A consecuencia son tempos de espera para que sexan atendidas as crianzas
tremendamente elevadas, en casos de até catro horas, e moitas máis amoreadas en
corredores agardando diagnóstico ou ingreso.
Esta situación non é nova, ven sendo denunciada desde fai tempo a necesidade
de aumentar o cadro de persoal e a organización do servizo, mais que @s directiv@s do
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Sergas nunca atenderon.
Esta presión asistencial e saturación trasládase tamén á planta de
hospitalización, onde as camas están sendo insuficientes. Unha parte importante da
causa desa saturación, ademais de non contar o servizo cos recursos suficientes, é a
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situación na que se atopa atención primaria en xeral e a atención pediátrica en
particular.
Unha situación inaceptábel de permanente alarma sanitaria que leva vivindo
desde hai moito tempo, mais que os últimos meses esta cruzando todas as liñas
vermellas.
Non hai ningún centro de saúde, nin PAC que teña unha situación de
normalidade, cos cadros de persoal que corresponden. Hai carencias en todos e
ningunha vontade de solucionalas. Centros de saúde e PACS en toda a Área Sanitaria co
cartaz de “non hai médico”.
Cando sería precisa unha auténtica aposta desde a Xunta para solucionar esta
situación, vemos como nos orzamentos para 2023 non aportan ningunha solución
especialmente para déficit brutal de persoal.
O PP só ten unha estratexia, deterioro da sanidade publica, mentres se afana en
botarlle a culpa a outros sen asumir a súa responsabilidade, as consecuencias de 13 anos
de recortes.
Se a Atención Primaria en xeral está nunha situación dramática, no caso da
atención pediátrica é moito máis grave. Vemos como hai centros de saúde onde está
normalizado que non exista profesional de pediatría, nos máis dos casos facultativ@ de
familia cun curso de puericultura actuando como especialistas. En algúns casos derivan
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as crianzas a outros centros de saúde, en moitos xa nin teñen esa opción, só teñen a
alternativa de acudir a urxencias ven sexa dos PACs ou dos hospitais.
Estamos vendo como empuxan as nais e pais continuamente á sanidade privada,
non por escolla senón por pura necesidade, xa que se precisan atención sanitaria para a
súa crianza, e non lla prestan no centro de saúde, nin tampouco nos PACS, teñen que
2
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acudir aos servizos de urxencias hospitalarias colapsadas,onde son atendidos en moitos
casos despois de agardar horas e as máis das veces se lles di que a patoloxía que teñen
non é de gravidade para acudir a urxencias hospitalarias. A única alternativa que lles
queda é ir á sanidade privada, quen poida pagala, o resto a desatención.
Ao mesmo tempo vemos ao Partido Popular instalado na mentira permanente de
que están “incorporando” médic@s a atención primaria, cando o único que cambia é a
súa situación administrativa, pasan de eventuais a fixos. Non hai aumento de prazas, é
un sinxelo baile de profesionais, a practica totalidade xa estaban traballando no Sergas,
só cambian de centro, ou incluso moitos quedan na mesma praza na que estaban
traballando como temporais.
Esta situación está tendo como consecuencia que a atención por especialistas de
pediatría @s nos@s nen@s e adolescentes non está garantida.
En Galiza son moitos os concellos, arredor de 200, que non contan con ningún
pediatra nin nos seus centros de saúde nin PACs, hai comarcas enteiras, sen atención
pediátrica; centos de nen@s sen pediatra asignado, sendo atendid@s no mellor dos
casos por profesionais de Familia e Comunitaria, en algúns casos cun curso de
puericultura. Esta situación non vai facer máis que empeorar pola elevadísima cifra de
xubilacións que se van a producir nos vindeiros anos.
As crianzas teñen dereito á asistencia polos profesionais especialistas en
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pediatría. Si existe a especialidade é porque nenas e nenos teñen especificidades
propias, non son adultos en pequeno. As e os facultativos especialistas en Familia e
Comunitaria poden ser magníficos profesionais, mais non son especialistas en pediatría,
e un curso de puericultura tampouco os converte en especialistas.
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Precisan unha atención experta, axustada ás súas necesidades, unha infancia
atendida e coidada é a mellor garantía de persoas adultas máis sans. Un especialista en
Pediatría está durante catro anos formándose en enfermidades exclusivamente
pediátricas,e o resto de especialistas só 2 ou 3 meses.
A responsabilidade da Xunta era planificar e organizar e non o fixeron a
mantenta e agora pretenden que aceptemos como normal a falta de atención.

Por todo isto, o Grupo Parlamentar do BNG presenta a seguinte proposición non
de lei para debate na Comisión 5ª:
“O Parlamento de Galiza insta ao Goberno galego a:
1.- Dimensionar de xeito urxente o servizo de urxencias pediátricas do Hospital
Alvaro Cunqueiro co número de profesionais e recursos para rematar coa situación de
saturación e garantir unha atención digna e áxil ás crianzas.
2.- Dotar os centros de saúde da Área Sanitaria de Vigo tanto d@s facultativ@s
como enfermeir@s especialistas en pediatría precis@s para garantir que tod@s @s
nen@s en idade pediátrica teñan asistencia en Atención Primaria por un profesional
especialista en pediatría, independentemente de onde residan.
3.- Dotar como mínimo un PAC de cada comarca da Área Sanitaria con atención
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pediátrica, especialmente no PAC de Pizarro, e dotar á cidade de Vigo de dous novos
PAC en Coia-Navia e Teis, nos que se inclúa atención pediátrica.
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4.- Tomar todas as medidas precisas para garantir o número de prazas MIR e
EIR en pediatría suficientes para cubrir o total de prazas que garanta a atención á
totalidade de nen@s galeg@s tanto na Atención Primaria como Hospitalaria.”

Santiago de Compostela, 10 de novembro de 2022

Asdo.: Montserrat Prado Cores
Iria Carreira Pazos
Alexandra Fernández Gómez
Carme González Iglesias
Deputadas do G.P. do BNG
Olalla Rodil Fernández
Viceportavoz do G.P. do BNG

Asinado dixitalmente por:

María Montserrat Prado Cores na data 10/11/2022 10:00:22
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Olalla Rodil Fernández na data 10/11/2022 10:01:11
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A Mesa do Parlamento
O Grupo Parlamentario Popular de Galicia a través do seu Portavoz e por iniciativa
das deputadas e deputados, Marisol Díaz Mouteira, Carmen Pomar Tojo, Ramón
Carballo Páez, José Manuel Balseiro Orol, Belén Salido Maroño, Rubén Lorenzo
Gómez e Begoña Freire Vázquez, ao abeiro do disposto no artigo 160 e concordantes
do Regulamento da Cámara, presenta ante esa Mesa, a seguinte proposición non de
lei para o seu debate na Comisión 2ª, Ordenación Territorial, Obras Públicas,
Medio Ambiente e Servicios.
Exposición de motivos
Nos últimos anos, o Goberno central vén impulsando unha serie de medidas e reformas
normativas que teñen como obxectivo impoñer unha interpretación cada vez máis
restritiva da lei de costas.
Entre estas modificacións, destacan os cambios introducidos na duración das
concesións no dominio público a través da lei de cambio climático, ou a modificación o
pasado mes de agosto do Regulamento de costas, que limita dereitos xa recoñecidos
na lexislación de costas existente a través dunha norma de rango menor a unha lei
como é o caso do decreto aprobado polo Executivo.
De feito, esta modificación do regulamento reduce as prórrogas das concesións a 30
anos, un período que se computa para as concesións existentes desde a orixe, polo
que eses 30 anos xa pasaron.
A todo isto sumase o Plan Estratéxico Nacional para a Protección da Costa Española
considerando os Efectos do Cambio Climático, que foi presentado polo Goberno central
o pasado mes de xuño e que pretende deixar totalmente libre a costa antes do ano
2045 ao considerar a existencia de ocupacións no dominio público marítimo-terrestre
(DPMT) como un problema crítico, motivo polo que Galicia xa alegou e se opuxo
publicamente a este documento.
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Todo este cambio normativo impulsado polo Goberno central pon en perigo a
actividade económica e o emprego no litoral galego.
Xa que toda esta nova normativa de costas vai acabar afectando ás empresas do
complexo mar-industria de Galicia asentadas en terreos de DPMT no momento en que
teñan que renovar as súas concesións e se topen cos prazos máis curtos establecidos
polo Goberno central e coas súas maiores esixencias co obxectivo de retirar calquera
vestixio de presenza humana do litoral.

Parlamento de Galicia. Rúa Hórreo, 63 | 15701 Santiago de Compostela | Tel. 981 551 510
gp-pp@parlamentodegalicia.gal

@gppgalicia

@GrupoPopularGal
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Por todo o exposto, o Grupo Parlamentario Popular presenta a seguinte proposición
non de lei en Comisión:
“O Parlamento de Galicia insta á Xunta de Galicia a demandar ao Goberno de España
a inmediata derrogación da modificación do regulamento da Lei de Costas, que reduce
as prórrogas das concesións no dominio público marítimo terrestre a 30 anos”.

Santiago de Compostela, 10 de novembro de 2022

Asinado dixitalmente por:
Pedro Puy Fraga na data 09/11/2022 18:42:04
María Sol Díaz Mouteira na data 09/11/2022 18:42:22
Carmen María Pomar Tojo na data 09/11/2022 18:42:35
Ramón Carballo Páez na data 09/11/2022 18:42:49
José Manuel Balseiro Orol na data 09/11/2022 18:43:04
María Belén Salido Maroño na data 09/11/2022 18:43:23
Rubén Lorenzo Gómez na data 09/11/2022 18:43:32
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Freire Vázquez, María Begoña na data 09/11/2022 18:43:45
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Á Mesa do Parlamento
O Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, por iniciativa do seu
deputado e da súa deputada Julio Torrado Quintela e Marina Ortega Otero, 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 en Comisión
5.ª, Sanidade, Política Social e Emprego.
Exposición de motivos
Nas recentes datas o Pleno municipal de Caldas apoiou por unanimidade o
seguinte texto dunha moción municipal:
A situación que está a acontecer en Caldas de Reis con respecto a atención
primaria do sistema público de saúde é grave. O centro de saúde da localidade
está, como o conxunto do sistema público, claramente infradotado en canto a
recursos humanos se refire. En termos locais, as información coñecidas
novamente estes últimos días son contundentes e, dado que non se trata dunha
carencia puntual, e tendo en conta que a saúde non é unha mercancía, vémonos
na obriga de solicitar unha vez máis o estrito cumprimento da cobertura de todas
as prazas de médicos/as e enfermeiros/as no centro de saúde e no PAC de Caldas
de Reis.
E, ao fío deste texto expositivo formuláronse distintas propostas dirixidas tanto a
administración local como a autonómica. Con respecto ao plano autonómico
aprobouse esta resolución:

CSV: BOPGDSPG-4KfHPwxhQ-4
REXISTRO-zZcMEurF5-5
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

Demandar ao Sergas a cobertura das baixas dos e das profesionais sanitarios no
centro médico de Caldas de Reis para non volver a atoparnos coa reiterada
situación de non ter atención e ter que ser derivados a outras vilas, onde
tampouco existe a seguridade de ser atendidos/as.
Dado este acordo, resulta de importancia trasladalo ao Parlamento de Galicia para
refrendar o acordo municipal no plano competencial onde é dirixido este punto.
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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 cubrir as baixas dos e das
profesionais sanitarios no centro de saúde de Caldas de Reis para non volver a
atoparse coa reiterada situación de non ter atención e ter que ser derivados a
outras vilas, onde tampouco existe a seguridade de ser atendidos/as.

Parlamento de Galicia, 10 de novembro do 2022
Asdo.: Julio Torrado Quintela
Marina Ortega Otero
Deputado e deputada do G.P. dos Socialistas de Galicia
Asdo.: Luis Manuel Álvarez Martínez
Portavoz do G.P. dos Socialistas de Galicia

Asinado dixitalmente por:
Julio Torrado Quintela na data 10/11/2022 11:01:47
Marina Ortega Otero na data 10/11/2022 11:01:59
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Luis Manuel Álvarez Martínez na data 10/11/2022 11:02:08
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Á Mesa do Parlamento
O Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, por iniciativa da súa
deputada e do seu deputado Marina Ortega Otero e Julio Torrado Quintela, 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 en Comisión
5.ª, Sanidade, Política Social e Emprego.
Exposición de motivos
O 19 de setembro de 2016 foi asinado por todos os partidos políticos o
compromiso coa única provincia de Galicia que non conta cun Centro de
Atención á Persoas con Diversidade Funcional para a construción do mesmo.
A loita das familias de persoas con diversidade ou discapacidade durante anos
por lograr os mesmos dereitos para os seus fillos/as que o resto de galegos/as,
centrou o seu obxectivo na consecución deste centro de titularidade e xestión
pública directa.
O feito é que nos atopamos rematando o ano 2022, data prevista como fin de
obra en orixe, e unha vez máis as expectativas non se cumpren, demorando con
elo os dereitos das persoas con discapacidade ou diversidade a recibir atención
nun centro público de calidade terapéutico-ocupacional preto das súas casas, sen
ter que desprazarse de provincia.
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O pasado 20 de febreiro fíxose público que a Xunta de Galicia negociaba coas
empresas construtoras o sobre custe de materiais, xustificando con elo a demora
da execución das obras. Non obstante, nos orzamentos da Xunta de Galicia para
o ano 2022 existía incluído un mecanismo de revisión de prezos para este tipo
de circunstancias. Pese a elo, o pasado 18 de marzo coñécese que a Xunta de
Galicia inicia un expediente para a rescisión do contrato de obras para a
construción do CAPD de Ourense. Fai un mes finalmente anunciábase que a
empresa COPASA sería a encargada de finalizar a obra.
Trátase dun dos recursos de maior urxencia para a provincia, xa que hai moitas
persoas con discapacidade que ao rematar a etapa escolar teñen que ficar nas
súas casas xa que, para acudir a un CAPD público teríanse que se desprazar a
outras provincias de Galicia, o que suporía ademais romper o vínculo familiar.
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Todo elo deriva na urxente necesidade de contar con prazas de respiro familiar,
xa que as prazas de respiro familiar que hai a disposición na actualidade na
provincia de Ourense atópanse en centros xeriátricos.
Dende o Grupo Parlamentario Socialista consideramos urxente que a Xunta de
Galicia a través da Consellería de Política Social aporte as explicacións que
merecen as familias e afectados directos que levan tantos anos agardando a que
dunha vez por todas remate a discriminación a toda unha provincia. Unha das
cuestións que preocupa ás familias é saber se ao marxe da titularidade pública, o
centro será xestionado directamente pola Xunta de Galicia ou non. Unha
cuestión, que entendemos, a propia Consellería de Política Social xa terá que
saber, e o lóxico e xusto e informar con detalle ás familias.
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 a través da Consellería de
Política Social se comprometa a axilizar os tempos de construción do futuro
CAPD público e de xestión directa, e aporte o novo cronograma previsto para
rematar dito centro e o correspondente compromiso económico, así coma o tipo
de xestión que ten prevista para dito centro.

Pazo do Parlamento, 10 de novembro do 2022
Asdo.: Marina Ortega Otero
Julio Torrado Quintela
Deputada e deputado do G.P. dos Socialistas de Galicia

CSV: BOPGDSPG-4KfHPwxhQ-4
REXISTRO-6VLi4Xlfy-2
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

Asdo.: Luis Manuel Álvarez Martínez
Portavoz do G.P. dos Socialistas de Galicia
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Asinado dixitalmente por:
Marina Ortega Otero na data 10/11/2022 09:40:03
Julio Torrado Quintela na data 10/11/2022 09:40:13
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Luis Manuel Álvarez Martínez na data 10/11/2022 09:40:24
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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.gal
15702 Santiago de Compostela
Galiza

Á Mesa do Parlamento
O Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego (BNG), a iniciativa
das deputados Rosana Pérez Fernández e Carme González Iglesias e do deputado
Daniel Castro García, ao abeiro do disposto no Regulamento da Cámara, presenta a
seguinte Proposición non de lei para o seu debate na Comisión 8ª.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
O 13 de novembro do ano 2002 o petroleiro Prestige cargado con 77 mil
toneladas de fuel, sufriu un accidente a 30 millas das costas de Galiza. A falta de
liderado político, a neglixencia e a incompetencia dos Gobernos español e galego na
xestión deste accidente convertérono na maior catástrofe económica, ecolóxica e social
da nosa historia.
A marea negra provocada polo Prestige afectou a zonas de importantísimo valor
ecolóxico, paisaxístico e faunístico, e dunha extraordinaria riqueza de peixes, moluscos
e crustáceos de grande valor comercial.
O balance foi de 63.000 toneladas de fuel vertidas ao mar, case 3.000
quilómetros de litoral afectado, máis de 1.000 praias cheas de chapapote e unha
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mortalidade animal de entre 115.000 e 200.000 aves mariñas, e un impacto económico
inxente pola perda das rendas nas zonas afectadas, tanto dos homes e mulleres do mar
como do resto de actividades relacionadas.
Ante uns Gobernos que non exerceron as súas responsabilidades, a ausencia de
decisión e actuación política, a práctica da mentira, a desinformación… os galegos e
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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.gal
15702 Santiago de Compostela
Galiza

galegas asumiron o protagonismo, dando un exemplo de coraxe fronte á marea negra. O
pobo galego, mariscadoras, mariñeiros, bateeiros, e todo tipo de persoas voluntarias,
foron quen de coordinarse e cos seus propios medios, cos seus barcos, as súas mans,
palas e capachos, sacar o chapapote. Diante dunha actuación errática e caótica soubo
organizar a defensa e a solidariedade activa do voluntariado foi quen de plantarlle cara á
traxedia e exercer a presión política a través da creación da plataforma “Nunca Máis”.
“Nunca Máis” representa a dignidade que os galegos e as galegas demostraron
naqueles días de confusión e desesperación diante dunha traxedia que se converteu en
catástrofe por mor da despreocupación e da ineficiente xestión dos Gobernos galego e
español que deixaron só e desprotexido a todo un pobo.
Coa acción reivindicativa de “Nunca Máis”, amosouse o orgullo de ser galegos e
galegas, o orgullo de pertencer a un pobo que defende e protexe o seu. “Nunca Máis”
foi a chispa dun dos movementos sociais, culturais de loita e reivindicación máis
importantes de Galiza.
Fronte á ausencia do poder político, o pobo galego tivo un comportamento
exemplar e deu unha lección de dignidade, enfrontando os efectos máis inmediatos do
desastre do Prestige e a loita e reivindicación constantes durante meses para reclamarlle
aos responsábeis políticos do accidente xustiza para o noso país. Demostrou estar moi
por riba dos responsábeis políticos tanto en Galiza como en Madrid.

CSV: BOPGDSPG-4KfHPwxhQ-4
REXISTRO-xIiEiy6g9-4
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

Diante da desolación, impotencia e indignación que sentía o pobo galego, o 1 de
decembro de 2002 e convocado pola plataforma “Nunca Máis”, manifestouse polas rúas
de Compostela, demandando medios, solucións, coñecer a verdade, esixindo
responsabilidades. Miles de galegos e galegas que ateigaron as rúas da capital de Galiza,
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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.gal
15702 Santiago de Compostela
Galiza

deron unha auténtica lección de dignidade, que logo repetiría en Madrid o 24 de febreiro
de 2003, converténdose en exemplo para o mundo.

Por todo o exposto, o Grupo Parlamentar do BNG presenta a seguinte
proposición non de lei para debate na Comisión 8ª:
“O Parlamento de Galiza insta o Goberno galego a establecer o día 1 de
decembro como “Día da dignidade de Galiza”, regulando a organización de actividades
conmemorativas.”

Santiago de Compostela, 10 de novembro de 2022

Asdo.: Rosana Pérez Fernández
Carme González Iglesias
Daniel Castro García
Deputadas e deputado do G.P. do BNG
Ana Pontón Mondelo
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Portavoz do G.P. do BNG

Asinado dixitalmente por:

Rosana Pérez Fernández na data 10/11/2022 11:47:28
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Parlamento de Galiza
Rúa do Hórreo, s/n. Tel. 0034 981 551 545
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María do Carme González Iglesias na data 10/11/2022 11:47:39

Daniel Castro García na data 10/11/2022 11:47:49
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Ana Pontón Mondelo na data 10/11/2022 11:48:02
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Á Mesa do Parlamento
O Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, por iniciativa das súas
deputadas e dos seus deputados Paloma Castro Rey, Pablo Arangüena
Fernández, Patricia Otero Rodríguez, Eduardo Ojea Arias e Leticia Gallego
Sanromán 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 en Comisión 2.ª, Ordenación Territorial, Obras Públicas, Medio
Ambiente e Servizos.
Exposición de motivos
Hai uns días o Goberno da Xunta anunciaba a supresión da bonificación do 10 %
do canon de Sogama aos concellos que dende hai 3 anos se beneficiaban desta
medida ao cumprir 2 requisitos: redución da cantidade de lixo e repercutir dita
baixada na súa veciñanza.
Trala resposta da maioría dos concellos a esta medida, que pretendía aprobarse
sen moita repercusión mediática aproveitando a Lei de acompañamento dos
orzamentos 2023, a Xunta de Galicia tivo que dar explicacións e xustificou esa
supresión no aumento dos custes de funcionamento de Sogama derivado da suba
do prezo da enerxía.
O que este Goberno non dixo foi que por mor desa suba de prezos de enerxía, os
ingresos de Sogama incrementaranse de 55 a 99,77 millóns de euros este ano, xa
que a empresa cercedense vende esa enerxía que obtén pola valorización
enerxética do 64 % dos residuos que alí se xestionan e iso é a súa principal
actividade.
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O pasado domingo anunciaba este Goberno que no Plan de Residuos Municipais
2022-2030 se contemplaba incrementar o recibo do lixo na hostalería e no
comercio nos Concellos turísticos, concedendo a estes un prazo de 3 anos para
adaptar os seus recibos.
Esta medida afectaría a 49 concellos que teñen recoñecida esta categoría e
obrigaría á Administración municipal a establecer un recibo diferenciado á
hostalería e ao comercio no que se aplique esta suba.
Dende o Grupo Socialista non compartimos esta medida que pretende por unha
banda e novamente delegar nos concellos unha obriga autonómica como é a
Rúa do Hórreo, s/n, Parlamento de Galicia. 15702 SANTIAGO DE COMPOSTELA
Tlf: 981 551 530 · gp-socialista@parlamentodegalicia.es
159646

fiscalidade ambiental, e por outro que os concellos compensen a suba dos prezos
da xestión de residuos de Sogama e colaboren no aumento dos seus beneficios.

A maiores isto supón unha medida claramente discriminatoria duns concellos
respecto a outros desincentivando a este sector a implantarse nestes concellos
turísticos.
A hostalería e o comercio foron un dos sectores que durante estes dous anos viuse
mais prexudicado polas consecuencias da pandemia do Covid-19, non pode este
goberno, agora que está a remontar con moito esforzo, volver a cargar contra este
sector coa suba do seu recibo do lixo.
Este goberno ten que optar por medidas de sensibilización e incentivos que
animen ao reciclaxe e á redución do volume de lixo non incrementar as taxas en
beneficio de Sogama.
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:
1. Substituír do Plan de Residuos 2022-2030 o modelo de recollida de

lixo específico para os concellos turísticos.
2. Promover incentivos fiscais no canon de lixo para os concellos que
cumpran os principios de redución e reciclaxe establecidos pola
normativa de residuos.
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Pazo do Parlamento, 10 de novembro do 2022

Asinado dixitalmente por:
Paloma Castro Rey na data 10/11/2022 12:53:16
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Pablo Arangüena Fernández na data 10/11/2022 12:53:24
Patricia Otero Rodríguez na data 10/11/2022 12:53:33
Eduardo Ojea Arias na data 10/11/2022 12:53:44
María Leticia Gallego Sanromán na data 10/11/2022 12:53:53
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Luis Manuel Álvarez Martínez na data 10/11/2022 12:54:02
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Á Mesa do Parlamento

O Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, por iniciativa do seu deputado
e da súa deputada, Martín Seco García e Leticia Gallego Sanromán, 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 6ª.
Carballo, capital da comarca de Bergantiños, ten unha dinámica de crecemento
que necesita con urxencia a posta a disposición de solo industrial, con medidas
para a axilización de ampliación do polígono industrial de Bértoa.
A falla de solo industrial na vila de Carballo é un problema que o Goberno
galego non acaba de solucionar, o mesmo que nas infraestruturas, cunha variante
que camiña a ritmo de tartaruga ou cunha peaxe na autoestrada A Coruña–
Carballo que segue golpeando as economías deste eixe industrial, nunha vía que
se construíu para ser pública e que privatizou o goberno do PP de Manuel Fraga.
O polo industrial Arteixo-Laracha-Carballo é unha realidade, máis agora coa
futura conexión ferroviaria de Punta Langosteira, pero unha situación que
necesita da implicación do Goberno galego para consolidarse como o polo
económico máis dinámico de Galicia.
No ano 2003 o solo industrial de Carballo estaba constituído por 500.000 metros
cadrados, un solo que fora promovido por un grupo de empresarios, nun
momento onde a dispoñibilidade de terreo era practicamente nula, xa que as
escasas parcelas existentes non estaban en venta.
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Nese mandato municipal, o concello de Carballo dirixido polo tripartito entre
BNG, CDI e PSdeG-PSOE e Xestur, deron un gran impulso de cara á dotación de
novas bolsas de solo industrial.
O Plan sectorial de areas empresariais no ámbito da comunidade autónoma de
Galicia, aprobado ano 2004, incluía no caso de Carballo, unha primeira fase duns
750.000 m2 brutos e unha segunda fase duns 550.000 m2. A obra urbanizadora da
primeira fase rematou no 2010 e foi inaugurada en setembro dese ano poñendo as
parcelas á venda.
No ano 2018, da totalidade da superficie neta da primeira fase, Xestur tiña
adxudicado máis do 80 %, quedaban por adxudicar uns 78.000 m2 en 26 parcelas
de tamaño reducido, un dato que indica que o solo industrial de Carballo estaba
practicamente esgotado. No 2020 a adxudicación das parcelas a disposición
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continuou a bo ritmo, quedando uns 70.000 m2 en 19 parcelas, a maioría de
menos de 4.000 m2 e a maior de 13.000 m2. A principios do 2022 quedaban 4
parcelas á venta e a mediados deste ano só quedaban 2, un dato que indica que a
dispoñibilidade de solo industrial é total.
Así mesmo, Xestur ten adquirida unha parte importante do solo nas áreas
previstas para a segunda fase duns 550.000 m2 e hai que engadir que Carballo
conta cun PXOM aprobado definitivamente no ano 2016 que cualifica dúas areas,
lindantes polo Oeste e polo Leste da primeira fase e coincidentes coa segunda
fase prevista no Plan Sectorial citado antes, como Solo Urbanizable Delimitado
de uso industrial coa denominación de S-I1 e S-I2.
O Goberno galego adxudicou o proxecto de ampliación do dito parque
empresarial e anunciou que estaría listo en outubro deste ano para proceder á súa
aprobación inicial a principios de 2023, uns prazos que descoñecemos se están a
cumprir e que en todo caso, co posterior proceso de expropiación de terreos e as
obras de urbanización, fará que no mellor dos casos non se contará con novo solo
industrial ata o ano 2024.
Mentres o tempo pasa, Carballo e a comarca de Bergantiños perden
oportunidades para a implantación de actividade económica e xeración de
emprego.
Por iso, o Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, presenta a seguinte
proposición non de lei:
O Parlamento de Galicia insta o Goberno galego a axilizar os trámites e impulsar
economicamente o proceso de ampliación do polígono de Bértoa, buscando
solucións alternativas coa Administración local para implantación de empresas
en Carballo.
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