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ı Asignación a comisión do Proxecto de lei polo que se modifica a Lei 8/2008, do 10 de xullo, de
saúde de Galicia 73078

ı Acordo da Mesa do Parlamento, do 16 de xaneiro de 2018, polo que se amplía o prazo de presen-
tación de emendas ao articulado ao Proxecto de lei polo que se modifica a Lei 8/2008, do 10 de
xullo, de saúde de Galicia 73078
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1.3.6. Proposicións non de lei
1.3.6.1. Proposicións non de lei en Pleno
1.3.6.1.1. Proposicións presentadas

ı 22249 (10/PNP-001651)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Prado Cores, María Montserrat e 5 máis
Sobre as actuacións que debe realizar a Xunta de Galicia para garantir a igualdade nas prestacións
entre o persoal que desenvolve as súas funcións no Servizo de Gardacostas, tanto estatutario coma
externalizado 73089

ı 22251 (10/PNP-001652)
Grupo Parlamentario de En Marea
Casal Vidal, Francisco e 2 máis
Sobre as medidas que debe adoptar a Xunta de Galicia en relación coas sondaxes mineiras que se
están a realizar nos concellos de Touro e O Pino en tanto non se garanta a viabilidade dos recursos
hídricos que abastecen a zona e se obteña a correspondiente autorización de Augas de Galicia

73097
ı 22254 (10/PNP-001653)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Presas Bergantiños, Noa e 5 máis
Sobre as actuacións que debe realizar a Xunta de Galicia ante o Goberno central para reducir o im-
posto de valor engadido sobre a electricidade do 21 % actual ao 4 % 73101

ı 22266 (10/PNP-001654)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Fernández Leiceaga, Xoaquín María e 2 máis
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Sobre as actuacións que debe realizar a Xunta de Galicia ante o Goberno do Estado en relación
coas modificacións realizadas nas entregas á conta e no imposto de patrimonio e a súa repercusión
no orzamento de Galicia para o ano 2018 73105

ı 22364 (10/PNP-001655)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Prado Cores, María Montserrat e 5 máis
Sobre as actuacións que debe realizar a Xunta de Galicia en relación coa represión das protestas
do pobo mapuche en Arxentina e a morte de Rafael Nahuel 73107

ı 22396 (10/PNP-001656)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Bará Torres, Xosé Luís e 5 máis
Sobre as actuacións que debe realizar a Xunta de Galicia en relación co cambio de denominación
do centro escolar Salvador Moreno, situado na rúa Rosalía de Castro, de Pontevedra, e dependente
do Ministerio de Defensa 73111

ı 22404 (10/PNP-001657)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Vilán Lorenzo, Patricia e 2 máis
Sobre as actuacións que debe realizar a Xunta de Galicia para diminuír o impacto do emprego de
métodos de pirotecnia na fauna salvaxe e doméstica 73115

ı 22409 (10/PNP-001658)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Vilán Lorenzo, Patricia e 3 máis
Sobre as actuacións que debe realizar a Xunta de Galicia para coñecer os datos oficiais do uso do
galego na xustiza e informar da situación aos grupos parlamentarios do Parlamento de Galicia
antes do remate do seguinte período de sesións 73118

ı 22415 (10/PNP-001659)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Vilán Lorenzo, Patricia e 2 máis
Sobre as actuacións que debe realizar a Xunta de Galicia para impulsar a extensión da iniciativa Eu-
roVelo Atlántico desde Caminha por toda a costa de Galicia e demandar do Goberno de España un
cambio nas condicións de venda dos billetes de Renfe para bicicletas 73120

ı 22427 (10/PNP-001660)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Bará Torres, Xosé Luís e 5 máis
Sobre as actuacións que debe realizar a Xunta de Galicia para axilizar os trámites para a construción
do novo CEIP Igrexa en Chapela e garantir que non se poña en servizo o carril de acceso á AP-9
desde Chapela en dirección Rande ata que se faga efectivo o traslado da actividade lectiva 73122

ı 22474 (10/PNP-001661)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
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Bará Torres, Xosé Luís e 5 máis
Sobre as actuacións que debe realizar a Xunta de Galicia para mellorar a rede de abastecemento
de auga da cidade de Vigo, así como ampliar e modernizar a ETAP do Casal 73126

ı 22519 (10/PNP-001662)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Presas Bergantiños, Noa e 5 máis
Sobre as actuacións que debe realizar a Xunta de Galicia ante o Goberno central para demandar a
paralización do proceso de concesión do teléfono 016 e a aplicación das correccións oportunas
para garantir a atención exclusiva a mulleres vítimas de violencia machista e persoas próximas a
estas 73130

ı 22567 (10/PNP-001663)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Vilán Lorenzo, Patricia e 4 máis
Sobre as melloras que debe introducir o Goberno galego no Plan de transporte metropolitano de
Galicia, así como as demandas que debe realizar ao Goberno central en relación co transporte fe-
rroviario da provincia de Pontevedra e as súas conexións coa Coruña, Ourense e Madrid 73134

ı 22581 (10/PNP-001664)
Grupo Parlamentario de En Marea
Rodríguez Estévez, David e Quinteiro Araújo, Paula
Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego en relación coas perdas ocasionadas
na última campaña polas inclemencias meteorolóxicas e a avespiña do castiñeiro na produción,
transformación e comercialización da castaña 73137

ı 22683 (10/PNP-001665)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Arias Rodríguez, Raquel e 7 máis
Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego xunto co Goberno central para pre-
servar o patrimonio do Centro Galego de Bos Aires como unidade cultural e posibilitar o mante-
mento da asistencia sanitaria que ven prestando ás persoas galegas asociadas 73140

ı 22686 (10/PNP-001666)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Díaz Villoslada, Juan Manuel e 2 máis
Sobre o estudo e posta en marcha polo Goberno galego, en colaboración coa Fegamp, dun pro-
grama plurianual 2018-2020 para mellorar a dotación de efectivos nos corpos de policía local de
Galicia 73143

ı 22756 (10/PNP-001667)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Prado Cores, María Montserrat e 5 máis
Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego en relación cos requisitos exixidos
para o acceso das organizacións profesionais agrarias ás subvencións convocadas na Orde do 29
de novembro de 2017, da Consellería do Medio Rural, para actividades de interese agrario 73145

X lexislatura. Número 241. 17 de xaneiro de 2018 BOLETÍN OFICIAL DO PARLAMENTO DE GALICIA

73070



ı 22767 (10/PNP-001668)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Vilán Lorenzo, Patricia e 4 máis
Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego en relación cos tributos ambientais
vixentes en Galicia e o establecemento doutros novos para as instalacións de telefonía, telemática,
liñas de transporte de enerxía eléctrica e a utilización de bolsas de plástico dun só uso 73149

ı 22774 (10/PNP-001669)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Vilán Lorenzo, Patricia e 3 máis
Sobre o impulso pola Xunta de Galicia dos cambios lexislativos necesarios para permitir o desen-
volvemento de procesos xudiciais en lingua galega no ámbito da actuación do Ministerio Fiscal en
Galicia 73151

ı 22780 (10/PNP-001670)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Vilán Lorenzo, Patricia e 2 máis
Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego en relación co implantación do sistema
informático Lexnet en Galicia e a garantía dos dereitos á tutela xudicial efectiva e á seguridade xu-
rídica 73153

ı 22789 (10/PNP-001671)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Rodil Fernández, Olalla e 5 máis
Sobre a restitución pola Xunta de Galicia ás Escolas Oficiais de Idiomas da competencia na forma-
ción e certificación dos coñecementos do profesorado galego en todas as linguas 73156

ı 22796 (10/PNP-001672)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Burgo López, María de la Concepción e Álvarez Martínez, Luis Manuel
Sobre o establecemento pola Xunta de Galicia dun acordo coa Igrexa católica en relación co réxime
de visitas ás catedrais de Mondoñedo, Ourense e Tui 73159

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

ı 22248 (10/PNC-001807)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Prado Cores, María Montserrat e 5 máis
Sobre as actuacións que debe realizar a Xunta de Galicia para garantir a igualdade nas prestacións
entre o persoal que desenvolve as súas funcións no Servizo de Gardacostas, tanto estatutario coma
externalizado 73161

ı 22250 (10/PNC-001808)
Grupo Parlamentario de En Marea
Casal Vidal, Francisco e 2 máis
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Sobre as medidas que debe adoptar a Xunta de Galicia en relación coas sondaxes mineiras que se
están a realizar nos concellos de Touro e O Pino en tanto non se garanta a viabilidade dos recursos
hídricos que abastecen a zona e se obteña a correspondente autorización de Augas de Galicia

73169
ı 22253 (10/PNC-001809)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Presas Bergantiños, Noa e 5 máis
Sobre as actuacións que debe realizar a Xunta de Galicia ante o Goberno central para reducir o im-
posto de valor engadido sobre a electricidade do 21 % actual ao 4 % 73173

ı 22267 (10/PNC-001810)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Fernández Leiceaga, Xoaquín María e 2 máis
Sobre as actuacións que debe realizar a Xunta de Galicia ante o Goberno do Estado en relación
coas modificacións realizadas nas entregas á conta e no Imposto de Patrimonio e a súa repercusión
no orzamento de Galicia para o ano 2018 73177

ı 22343 (10/PNC-001811)
Grupo Parlamentario de En Marea
Vázquez Verao, Paula e 13 máis
Sobre as actuacións que debe realizar a Xunta de Galicia en relación coa vacina da meninxite B para
garantir a súa gratuidade e universalidade 73179

ı 22361 (10/PNC-001812)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Prado Cores, María Montserrat e 5 máis
Sobre as actuacións que debe realizar a Xunta de Galicia en relación coa represión das protestas
do pobo mapuche e a morte de Rafael Nahuel 73183

ı 22395 (10/PNC-001813)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Bará Torres, Xosé Luís e 5 máis
Sobre as actuacións que debe realizar a Xunta de Galicia en relación co cambio de denominación
do centro escolar Salvador Moreno, situado na rúa Rosalía de Castro, de Pontevedra, e dependente
do Ministerio de Defensa 73187

ı 22405 (10/PNC-001814)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Vilán Lorenzo, Patricia e 2 máis
Sobre as actuacións que debe realizar a Xunta de Galicia para diminuír o impacto do emprego de
métodos de pirotecnia na fauna salvaxe e doméstica 73191

ı 22410 (10/PNC-001815)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Vilán Lorenzo, Patricia e 3 máis
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Sobre as actuacións que debe realizar a Xunta de Galicia para coñecer os datos oficiais do uso do
galego na xustiza e informar da situación aos grupos parlamentarios do Parlamento de Galicia
antes do remate do seguinte período de sesións 73194

ı 22416 (10/PNC-001816)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Vilán Lorenzo, Patricia e 2 máis
Sobre as actuacións que debe realizar a Xunta de Galicia para impulsar a extensión da iniciativa Eu-
roVelo Atlántico desde Caminha por toda a costa de Galicia e demandar do Goberno de España un
cambio nas condicións de compra dos billetes de Renfe para bicicletas 73196

ı 22426 (10/PNC-001817)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Bará Torres, Xosé Luís e 5 máis
Sobre as actuacións que debe realizar a Xunta de Galicia para axilizar os trámites para a construción
do novo CEIP Igrexa en Chapela e garantir que non se poña en servizo o carril de acceso á AP-9
desde Chapela en dirección Rande ata que se faga efectivo o traslado da actividade lectiva 73199

ı 22473 (10/PNC-001818)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Bará Torres, Xosé Luís e 5 máis
Sobre as actuacións que debe realizar a Xunta de Galicia para mellorar a rede de abastecemento
de auga da cidade de Vigo, así como ampliar e modernizar a ETAP do Casal 73203

ı 22518 (10/PNC-001819)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Presas Bergantiños, Noa e 5 máis
Sobre as actuacións que debe realizar a Xunta de Galicia ante o Goberno central para demandar a
paralización do proceso de concesión do teléfono 016 e a aplicación das correccións oportunas
para garantir a atención exclusiva a mulleres vítimas de violencia machista e persoas próximas a
estas 73207

ı 22568 (10/PNC-001820)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Vilán Lorenzo, Patricia e 4 máis
Sobre as melloras que debe introducir o Goberno galego no Plan de transporte metropolitano de
Galicia, así como as demandas que debe realizar ao Goberno central en relación co transporte fe-
rroviario da provincia de Pontevedra e as súas conexións coa Coruña, Ourense e Madrid 73211

ı 22580 (10/PNC-001821)
Grupo Parlamentario de En Marea
Rodríguez Estévez, David e Quinteiro Araújo, Paula
Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego en relación coas perdas ocasionadas
na última campaña polas inclemencias meteorolóxicas e a avespiña do castiñeiro na produción,
transformación e comercialización da castaña 73214
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ı 22682 (10/PNC-001822)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Arias Rodríguez, Raquel e 7 máis
Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego xunto co Goberno central para pre-
servar o patrimonio do Centro Galego de Bos Aires como unidade cultural e posibilitar o mante-
mento da asistencia sanitaria que ven prestando ás persoas galegas asociadas 73217

ı 22685 (10/PNC-001823)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Díaz Villoslada, Juan Manuel e 2 máis
Sobre o estudo e posta en marcha polo Goberno galego, en colaboración coa Fegamp, dun pro-
grama plurianual 2018-2020 para mellorar a dotación de efectivos nos corpos de policía local de
Galicia 73220

ı 22694 (10/PNC-001824)
Grupo Parlamentario de En Marea
Casal Vidal, Francisco e Cal Ogando, Marcos
Sobre as actuacións que debe levar a cabo e as medidas que debe adoptar o Goberno galego para
evitar o impacto do emprego da pirotecnia na cidadanía, no medio natural, nos animais domésticos
e fauna silvestre 73222

ı 22755 (10/PNC-001825)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Prado Cores, María Montserrat e 5 máis
Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego en relación cos requisitos exixidos
para o acceso das organizacións profesionais agrarias ás subvencións convocadas na Orde do 29
de novembro de 2017, da Consellería do Medio Rural, para actividades de interese agrario

73226
ı 22768 (10/PNC-001826)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Vilán Lorenzo, Patricia e 4 máis
Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego en relación cos tributos medioam-
bientais vixentes en Galicia e o establecemento doutros novos para as instalacións de telefonía, te-
lemática, liñas de transporte de enerxía eléctrica e a utilización de bolsas de plástico dun só uso

73230
ı 22775 (10/PNC-001827)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Vilán Lorenzo, Patricia e 3 máis
Sobre o impulso pola Xunta de Galicia dos cambios lexislativos necesarios para permitir o desen-
volvemento de procesos xudiciais en lingua galega no ámbito da actuación do Ministerio Fiscal en
Galicia 73232

ı 22781 (10/PNC-001828)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Vilán Lorenzo, Patricia e 2 máis
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Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego en relación co implantación do sistema
informático Lexnet en Galicia e a garantía dos dereitos á tutela xudicial efectiva e á seguridade xurí-
dica 73234

ı 22788 (10/PNC-001829)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Rodil Fernández, Olalla e 5 máis
Sobre a restitución pola Xunta de Galicia ás escolas oficiais de idiomas da competencia na formación
e certificación dos coñecementos do profesorado galego en todas as linguas 73237

ı 22795 (10/PNC-001830)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Burgo López, María de la Concepción e Álvarez Martínez, Luis Manuel
Sobre o establecemento pola Xunta de Galicia dun acordo coa Igrexa eatólica en relación co réxime
de visitas ás catedrais de Mondoñedo, Ourense e Tui 73240

Proprosicións non de lei en comisión retiradas

ı 7197 – 22763 (10/PNC-000742)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Fernández Leiceaga, Xoaquín María e 2 máis
Sobre as demandas que debe realizar o Goberno galego ao Goberno central en relación co finan-
ciamento do Fondo de Compensación Interterritorial 73086

1.4. Procedementos de información
1.4.2. Solicitudes de comparecencia 
1.4.2.1. Solicitudes de comparecencia en Pleno

ı 23187 (10/CPP-000044)
Dirección Xeral de Relacións Institucionais e Parlamentarias
Do Sr. conselleiro de Facenda, por petición propia, para informar sobre o avance do peche do exer-
cicio 2017, o cumprimento do obxectivo de estabilidade orzamentaria, e as principais liñas de ac-
tuación para o presente exercicio 73242

1.4.2.2. Solicitudes de comparecencia en Comisión

ı 22665 (10/CPC-000037)
Dirección Xeral de Relacións Institucionais e Parlamentarias
Do Sr. director xeral de Relacións Exteriores e coa Unión Europea, por petición propia, para informar
sobre os obxectivos, a axenda e os resultados das viaxes institucionais realizadas fóra do territorio
do Estado 73243

1.4.3. Interpelacións

ı 22268 (10/INT-000757)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
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Fernández Leiceaga, Xoaquín María e 2 máis
Sobre a repercusión no orzamento de Galicia para o ano 2018 das medidas fiscais adoptadas polo
Goberno do Estado, concretamente o recálculo das entregas á conta e non prorrogar o imposto de
patrimonio 73244

ı 22391 (10/INT-000758)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Bará Torres, Xosé Luís e 5 máis
Sobre a situación laboral do sector da madeira 73246

ı 22411 (10/INT-000759)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Vilán Lorenzo, Patricia e 3 máis
Sobre os datos oficiais do uso do galego na xustiza entre os anos 2009 e 2017 73250

ı 22513 (10/INT-000761)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Rodil Fernández, Olalla e 5 máis
Sobre a situación actual e futura da TDT en Galicia e das licenzas de frecuencias de emisión de radio
e televisión 73252

ı 22569 (10/INT-000762)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Vilán Lorenzo, Patricia e 4 máis
Sobre a política do Goberno galego en relación co servizo de transporte ferroviario 73256

ı 22573 (10/INT-000763)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Vilán Lorenzo, Patricia e 4 máis
Sobre a política do Goberno galego en relación coa entrega aos pacientes dos informes clínicos de
alta 73259

ı 22684 (10/INT-000765)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Díaz Villoslada, Juan Manuel e 2 máis
Sobre a política do Goberno galego en materia de coordinación de policías locais 73261

ı 22769 (10/INT-000766)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Vilán Lorenzo, Patricia e 4 máis
Sobre a política do Goberno galego en materia de tributos medioambientais 73263

ı 22776 (10/INT-000767)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Vilán Lorenzo, Patricia e 3 máis
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Sobre a política do Goberno galego en relación co uso da lingua galega no ámbito de actuación do
Ministerio Fiscal en Galicia 73265

ı 22782 (10/INT-000768)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Vilán Lorenzo, Patricia e 2 máis
Sobre a política do Goberno galego en relación co funcionamento do sistema informático na Ad-
ministración de Xustiza 73267
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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

Asignación a comisión do Proxecto de lei polo que se modifica a Lei 8/2008, do 10 de xullo,
de saúde de Galicia

A Mesa do Parlamento, na reunión do 16 de xaneiro de 2018, adoptou os seguintes acordos:

Asignación a comisión 

- 21473 (10/PL-000009)
Presidencia da Xunta de Galicia
Proxecto de lei polo que se modifica a Lei 8/2008, do 10 de xullo, de saúde de Galicia
BOPG nº 229, do 19.12.2017

Logo de oída a Xunta de Portavoces, asígnase á Comisión 5ª, Sanidade, Política Social e Emprego

Santiago de Compostela, 16 de xaneiro de 2018
Miguel Ángel Santalices Vieira
Presidente

Acordo da Mesa do Parlamento, do 16 de xaneiro de 2018, polo que se amplía o prazo de
presentación de emendas ao articulado ao Proxecto de lei polo que se modifica a Lei
8/2008, do 10 de xullo, de saúde de Galicia

No Rexistro Xeral do Parlamento de Galicia tivo entrada, co número 23104, o escrito do G. P. de En
Marea polo que solicita a ampliación do prazo para a presentación de emendas ao articulado ao
Proxecto de lei polo que se modifica a Lei 8/2008, do 10 de xullo, de saúde de Galicia [(doc. núm.
21473, 10/PL-000009)].

Visto o disposto no artigo 96 do Regulamento da Cámara, a Mesa, por unanimidade, acorda: 

1º. Ampliar, por primeira vez, o prazo de presentación de emendas ao articulado ao Proxecto de lei
polo que se modifica a Lei 8/2008, do 10 de xullo, de saúde de Galicia, ata o día 30 de xaneiro de
2018, ás 18.30 horas.

2º. Notificar este acordo aos grupos parlamentarios.

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

Santiago de Compostela, 16 de xaneiro de 2018
Miguel Ángel Santalices Vieira
Presidente
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A Mesa do Parlamento, na súa sesión do día 16 de xaneiro de 2018, adoptou os seguintes acordos:

1.3. Procedementos de control e impulso
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 e publicación

- 22249 (10/PNP-001651)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Prado Cores, María Montserrat e 5 máis
Sobre as actuacións que debe realizar a Xunta de Galicia para garantir a igualdade nas prestacións
entre o persoal que desenvolve as súas funcións no Servizo de Gardacostas, tanto estatutario coma
externalizado

- 22251 (10/PNP-001652)
Grupo Parlamentario de En Marea
Casal Vidal, Francisco e 2 máis
Sobre as medidas que debe adoptar a Xunta de Galicia en relación coas sondaxes mineiras que se
están a realizar nos concellos de Touro e O Pino en tanto non se garanta a viabilidade dos recursos
hídricos que abastecen a zona e se obteña a correspondiente autorización de Augas de Galicia

- 22254 (10/PNP-001653)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Presas Bergantiños, Noa e 5 máis
Sobre as actuacións que debe realizar a Xunta de Galicia ante o Goberno central para reducir o im-
posto de valor engadido sobre a electricidade do 21 % actual ao 4 %

- 22266 (10/PNP-001654)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Fernández Leiceaga, Xoaquín María e 2 máis
Sobre as actuacións que debe realizar a Xunta de Galicia ante o Goberno do Estado en relación
coas modificacións realizadas nas entregas á conta e no imposto de patrimonio e a súa repercusión
no orzamento de Galicia para o ano 2018

- 22364 (10/PNP-001655)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Prado Cores, María Montserrat e 5 máis
Sobre as actuacións que debe realizar a Xunta de Galicia en relación coa represión das protestas
do pobo mapuche en Arxentina e a morte de Rafael Nahuel

- 22396 (10/PNP-001656)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Bará Torres, Xosé Luís e 5 máis
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Sobre as actuacións que debe realizar a Xunta de Galicia en relación co cambio de denominación
do centro escolar Salvador Moreno, situado na rúa Rosalía de Castro, de Pontevedra, e dependente
do Ministerio de Defensa

- 22404 (10/PNP-001657)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Vilán Lorenzo, Patricia e 2 máis
Sobre as actuacións que debe realizar a Xunta de Galicia para diminuír o impacto do emprego de
métodos de pirotecnia na fauna salvaxe e doméstica

- 22409 (10/PNP-001658)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Vilán Lorenzo, Patricia e 3 máis
Sobre as actuacións que debe realizar a Xunta de Galicia para coñecer os datos oficiais do uso do
galego na xustiza e informar da situación aos grupos parlamentarios do Parlamento de Galicia
antes do remate do seguinte período de sesións

- 22415 (10/PNP-001659)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Vilán Lorenzo, Patricia e 2 máis
Sobre as actuacións que debe realizar a Xunta de Galicia para impulsar a extensión da iniciativa Eu-
roVelo Atlántico desde Caminha por toda a costa de Galicia e demandar do Goberno de España un
cambio nas condicións de venda dos billetes de Renfe para bicicletas

- 22427 (10/PNP-001660)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Bará Torres, Xosé Luís e 5 máis
Sobre as actuacións que debe realizar a Xunta de Galicia para axilizar os trámites para a construción
do novo CEIP Igrexa en Chapela e garantir que non se poña en servizo o carril de acceso á AP-9
desde Chapela en dirección Rande ata que se faga efectivo o traslado da actividade lectiva

- 22474 (10/PNP-001661)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Bará Torres, Xosé Luís e 5 máis
Sobre as actuacións que debe realizar a Xunta de Galicia para mellorar a rede de abastecemento
de auga da cidade de Vigo, así como ampliar e modernizar a ETAP do Casal

- 22519 (10/PNP-001662)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Presas Bergantiños, Noa e 5 máis
Sobre as actuacións que debe realizar a Xunta de Galicia ante o Goberno central para demandar a
paralización do proceso de concesión do teléfono 016 e a aplicación das correccións oportunas para
garantir a atención exclusiva a mulleres vítimas de violencia machista e persoas próximas a estas

- 22567 (10/PNP-001663)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
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Vilán Lorenzo, Patricia e 4 máis
Sobre as melloras que debe introducir o Goberno galego no Plan de transporte metropolitano de
Galicia, así como as demandas que debe realizar ao Goberno central en relación co transporte fe-
rroviario da provincia de Pontevedra e as súas conexións coa Coruña, Ourense e Madrid

- 22581 (10/PNP-001664)
Grupo Parlamentario de En Marea
Rodríguez Estévez, David e Quinteiro Araújo, Paula
Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego en relación coas perdas ocasionadas
na última campaña polas inclemencias meteorolóxicas e a avespiña do castiñeiro na produción,
transformación e comercialización da castaña

- 22683 (10/PNP-001665)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Arias Rodríguez, Raquel e 7 máis
Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego xunto co Goberno central para pre-
servar o patrimonio do Centro Galego de Bos Aires como unidade cultural e posibilitar o mante-
mento da asistencia sanitaria que ven prestando ás persoas galegas asociadas

- 22686 (10/PNP-001666)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Díaz Villoslada, Juan Manuel e 2 máis
Sobre o estudo e posta en marcha polo Goberno galego, en colaboración coa Fegamp, dun pro-
grama plurianual 2018-2020 para mellorar a dotación de efectivos nos corpos de policía local de
Galicia

- 22756 (10/PNP-001667)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Prado Cores, María Montserrat e 5 máis
Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego en relación cos requisitos exixidos
para o acceso das organizacións profesionais agrarias ás subvencións convocadas na Orde do 29
de novembro de 2017, da Consellería do Medio Rural, para actividades de interese agrario

- 22767 (10/PNP-001668)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Vilán Lorenzo, Patricia e 4 máis
Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego en relación cos tributos ambientais
vixentes en Galicia e o establecemento doutros novos para as instalacións de telefonía, telemática,
liñas de transporte de enerxía eléctrica e a utilización de bolsas de plástico dun só uso

- 22774 (10/PNP-001669)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Vilán Lorenzo, Patricia e 3 máis
Sobre o impulso pola Xunta de Galicia dos cambios lexislativos necesarios para permitir o desen-
volvemento de procesos xudiciais en lingua galega no ámbito da actuación do Ministerio Fiscal en
Galicia
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- 22780 (10/PNP-001670)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Vilán Lorenzo, Patricia e 2 máis
Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego en relación co implantación do sistema
informático Lexnet en Galicia e a garantía dos dereitos á tutela xudicial efectiva e á seguridade xu-
rídica

- 22789 (10/PNP-001671)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Rodil Fernández, Olalla e 5 máis
Sobre a restitución pola Xunta de Galicia ás Escolas Oficiais de Idiomas da competencia na forma-
ción e certificación dos coñecementos do profesorado galego en todas as linguas

- 22796 (10/PNP-001672)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Burgo López, María de la Concepción e Álvarez Martínez, Luis Manuel
Sobre o establecemento pola Xunta de Galicia dun acordo coa Igrexa católica en relación co réxime
de visitas ás catedrais de Mondoñedo, Ourense e Tui

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

Admisión a trámite, asignación a comisión e publicación

- 22248 (10/PNC-001807)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Prado Cores, María Montserrat e 5 máis
Sobre as actuacións que debe realizar a Xunta de Galicia para garantir a igualdade nas prestacións
entre o persoal que desenvolve as súas funcións no Servizo de Gardacostas, tanto estatutario coma
externalizado
Comisión 8ª, Pesca e Marisqueo

- 22250 (10/PNC-001808)
Grupo Parlamentario de En Marea
Casal Vidal, Francisco e 2 máis
Sobre as medidas que debe adoptar a Xunta de Galicia en relación coas sondaxes mineiras que se
están a realizar nos concellos de Touro e O Pino en tanto non se garanta a viabilidade dos recursos
hídricos que abastecen a zona e se obteña a correspondente autorización de Augas de Galicia
Comisión 6ª, Industria, Enerxía, Comercio e Turismo

- 22253 (10/PNC-001809)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Presas Bergantiños, Noa e 5 máis
Sobre as actuacións que debe realizar a Xunta de Galicia ante o Goberno central para reducir o im-
posto de valor engadido sobre a electricidade do 21 % actual ao 4 %
Comisión 3ª, Economía, Facenda e Orzamentos
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- 22267 (10/PNC-001810)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Fernández Leiceaga, Xoaquín María e 2 máis
Sobre as actuacións que debe realizar a Xunta de Galicia ante o Goberno do Estado en relación
coas modificacións realizadas nas entregas á conta e no Imposto de Patrimonio e a súa repercusión
no orzamento de Galicia para o ano 2018
Comisión 3ª, Economía, Facenda e Orzamentos

- 22343 (10/PNC-001811)
Grupo Parlamentario de En Marea
Vázquez Verao, Paula e 13 máis
Sobre as actuacións que debe realizar a Xunta de Galicia en relación coa vacina da meninxite B para
garantir a súa gratuidade e universalidade
Comisión 5ª, Sanidade, Política Social e Emprego

- 22361 (10/PNC-001812)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Prado Cores, María Montserrat e 5 máis
Sobre as actuacións que debe realizar a Xunta de Galicia en relación coa represión das protestas
do pobo mapuche e a morte de Rafael Nahuel
Comisión 1ª, Institucional, de Administración Xeral, Xustiza e Interior

- 22395 (10/PNC-001813)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Bará Torres, Xosé Luís e 5 máis
Sobre as actuacións que debe realizar a Xunta de Galicia en relación co cambio de denominación
do centro escolar Salvador Moreno, situado na rúa Rosalía de Castro, de Pontevedra, e dependente
do Ministerio de Defensa
Comisión 4ª, Educación e Cultura

- 22405 (10/PNC-001814)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Vilán Lorenzo, Patricia e 2 máis
Sobre as actuacións que debe realizar a Xunta de Galicia para diminuír o impacto do emprego de
métodos de pirotecnia na fauna salvaxe e doméstica
Comisión 2ª, Ordenación Territorial, Obras Públicas, Medio Ambiente e Servizos

- 22410 (10/PNC-001815)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Vilán Lorenzo, Patricia e 3 máis
Sobre as actuacións que debe realizar a Xunta de Galicia para coñecer os datos oficiais do uso do
galego na xustiza e informar da situación aos grupos parlamentarios do Parlamento de Galicia
antes do remate do seguinte período de sesións
Comisión 1ª, Institucional, de Administración Xeral, Xustiza e Interior

- 22416 (10/PNC-001816)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
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Vilán Lorenzo, Patricia e 2 máis
Sobre as actuacións que debe realizar a Xunta de Galicia para impulsar a extensión da iniciativa Eu-
roVelo Atlántico desde Caminha por toda a costa de Galicia e demandar do Goberno de España un
cambio nas condicións de compra dos billetes de Renfe para bicicletas
Comisión 2ª, Ordenación Territorial, Obras Públicas, Medio Ambiente e Servizos

- 22426 (10/PNC-001817)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Bará Torres, Xosé Luís e 5 máis
Sobre as actuacións que debe realizar a Xunta de Galicia para axilizar os trámites para a construción
do novo CEIP Igrexa en Chapela e garantir que non se poña en servizo o carril de acceso á AP-9
desde Chapela en dirección Rande ata que se faga efectivo o traslado da actividade lectiva
Comisión 4ª, Educación e Cultura 

- 22473 (10/PNC-001818)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Bará Torres, Xosé Luís e 5 máis
Sobre as actuacións que debe realizar a Xunta de Galicia para mellorar a rede de abastecemento
de auga da cidade de Vigo, así como ampliar e modernizar a ETAP do Casal
Comisión 2ª, Ordenación Territorial, Obras Públicas, Medio Ambiente e Servizos

- 22518 (10/PNC-001819)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Presas Bergantiños, Noa e 5 máis
Sobre as actuacións que debe realizar a Xunta de Galicia ante o Goberno central para demandar a
paralización do proceso de concesión do teléfono 016 e a aplicación das correccións oportunas
para garantir a atención exclusiva a mulleres vítimas de violencia machista e persoas próximas a
estas

Comisión 5ª, Sanidade, Política Social e Emprego

- 22568 (10/PNC-001820)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Vilán Lorenzo, Patricia e 4 máis
Sobre as melloras que debe introducir o Goberno galego no Plan de transporte metropolitano de
Galicia, así como as demandas que debe realizar ao Goberno central en relación co transporte fe-
rroviario da provincia de Pontevedra e as súas conexións coa Coruña, Ourense e Madrid
Comisión 2ª, Ordenación Territorial, Obras Públicas, Medio Ambiente e Servizos

- 22580 (10/PNC-001821)
Grupo Parlamentario de En Marea
Rodríguez Estévez, David e Quinteiro Araújo, Paula
Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego en relación coas perdas ocasionadas
na última campaña polas inclemencias meteorolóxicas e a avespiña do castiñeiro na produción,
transformación e comercialización da castaña
Comisión 7ª, Agricultura, Alimentación, Gandaría e Montes
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- 22682 (10/PNC-001822)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Arias Rodríguez, Raquel e 7 máis
Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego xunto co Goberno central para pre-
servar o patrimonio do Centro Galego de Bos Aires como unidade cultural e posibilitar o mante-
mento da asistencia sanitaria que ven prestando ás persoas galegas asociadas
Comisión 1ª, Institucional, de Administración Xeral, Xustiza e Interior

- 22685 (10/PNC-001823)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Díaz Villoslada, Juan Manuel e 2 máis
Sobre o estudo e posta en marcha polo Goberno galego, en colaboración coa Fegamp, dun pro-
grama plurianual 2018-2020 para mellorar a dotación de efectivos nos corpos de policía local de
Galicia
Comisión 1ª, Institucional, de Administración Xeral, Xustiza e Interior

- 22694 (10/PNC-001824)
Grupo Parlamentario de En Marea
Casal Vidal, Francisco e Cal Ogando, Marcos
Sobre as actuacións que debe levar a cabo e as medidas que debe adoptar o Goberno galego para
evitar o impacto do emprego da pirotecnia na cidadanía, no medio natural, nos animais domésticos
e fauna silvestre
Comisión 2ª, Ordenación Territorial, Obras Públicas, Medio Ambiente e Servizos

- 22755 (10/PNC-001825)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Prado Cores, María Montserrat e 5 máis
Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego en relación cos requisitos exixidos
para o acceso das organizacións profesionais agrarias ás subvencións convocadas na Orde do 29
de novembro de 2017, da Consellería do Medio Rural, para actividades de interese agrario
Comisión 7ª, Agricultura, Alimentación, Gandaría e Montes

- 22768 (10/PNC-001826)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Vilán Lorenzo, Patricia e 4 máis
Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego en relación cos tributos medioam-
bientais vixentes en Galicia e o establecemento doutros novos para as instalacións de telefonía, te-
lemática, liñas de transporte de enerxía eléctrica e a utilización de bolsas de plástico dun só uso
Comisión 2ª, Ordenación Territorial, Obras Públicas, Medio Ambiente e Servizos

- 22775 (10/PNC-001827)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Vilán Lorenzo, Patricia e 3 máis
Sobre o impulso pola Xunta de Galicia dos cambios lexislativos necesarios para permitir o desenvolve-
mento de procesos xudiciais en lingua galega no ámbito da actuación do Ministerio Fiscal en Galicia
Comisión 1ª, Institucional, de Administración Xeral, Xustiza e Interior
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- 22781 (10/PNC-001828)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Vilán Lorenzo, Patricia e 2 máis
Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego en relación co implantación do sistema
informático Lexnet en Galicia e a garantía dos dereitos á tutela xudicial efectiva e á seguridade xu-
rídica
Comisión 1ª, Institucional, de Administración Xeral, Xustiza e Interior

- 22788 (10/PNC-001829)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Rodil Fernández, Olalla e 5 máis
Sobre a restitución pola Xunta de Galicia ás escolas oficiais de idiomas da competencia na formación
e certificación dos coñecementos do profesorado galego en todas as linguas
Comisión 4ª, Educación e Cultura

- 22795 (10/PNC-001830)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Burgo López, María de la Concepción e Álvarez Martínez, Luis Manuel
Sobre o establecemento pola Xunta de Galicia dun acordo coa Igrexa eatólica en relación co réxime
de visitas ás catedrais de Mondoñedo, Ourense e Tui
Comisión 4ª, Educación e Cultura

Admisión da retirada e publicación do acordo

- 7197 – 22763 (10/PNC-000742)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Fernández Leiceaga, Xoaquín María e 2 máis
Sobre as demandas que debe realizar o Goberno galego ao Goberno central en relación co finan-
ciamento do Fondo de Compensación Interterritorial
BOPG nº 96, do 05.04.2017

A Mesa admite a retirada solicitada no doc. núm. 22763.

1.4. Procedementos de información
1.4.2. Solicitudes de comparecencia 
1.4.2.1. Solicitudes de comparecencia en Pleno

Admisión a trámite, traslado á Xunta de Portavoces e publicación

- 23187 (10/CPP-000044)
Dirección Xeral de Relacións Institucionais e Parlamentarias
Do Sr. conselleiro de Facenda, por petición propia, para informar sobre o avance do peche do exer-
cicio 2017, o cumprimento do obxectivo de estabilidade orzamentaria, e as principais liñas de ac-
tuación para o presente exercicio
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1.4.2.2. Solicitudes de comparecencia en Comisión

Admisión a trámite, traslado á Mesa da comisión e publicación

- 22665 (10/CPC-000037)
Dirección Xeral de Relacións Institucionais e Parlamentarias
Do Sr. director xeral de Relacións Exteriores e coa Unión Europea, por petición propia, para informar
sobre os obxectivos, a axenda e os resultados das viaxes institucionais realizadas fóra do territorio
do Estado
Comisión 1ª, Institucional, de Administración Xeral, Xustiza e Interior

1.4.3. Interpelacións

Admisión a trámite e publicación

- 22268 (10/INT-000757)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Fernández Leiceaga, Xoaquín María e 2 máis
Sobre a repercusión no orzamento de Galicia para o ano 2018 das medidas fiscais adoptadas polo
Goberno do Estado, concretamente o recálculo das entregas á conta e non prorrogar o imposto de
patrimonio

- 22391 (10/INT-000758)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Bará Torres, Xosé Luís e 5 máis
Sobre a situación laboral do sector da madeira

- 22411 (10/INT-000759)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Vilán Lorenzo, Patricia e 3 máis
Sobre os datos oficiais do uso do galego na xustiza entre os anos 2009 e 2017

- 22513 (10/INT-000761)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Rodil Fernández, Olalla e 5 máis
Sobre a situación actual e futura da TDT en Galicia e das licenzas de frecuencias de emisión de radio
e televisión

- 22569 (10/INT-000762)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Vilán Lorenzo, Patricia e 4 máis
Sobre a política do Goberno galego en relación co servizo de transporte ferroviario

- 22573 (10/INT-000763)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Vilán Lorenzo, Patricia e 4 máis
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Sobre a política do Goberno galego en relación coa entrega aos pacientes dos informes clínicos de
alta

- 22684 (10/INT-000765)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Díaz Villoslada, Juan Manuel e 2 máis
Sobre a política do Goberno galego en materia de coordinación de policías locais

- 22769 (10/INT-000766)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Vilán Lorenzo, Patricia e 4 máis
Sobre a política do Goberno galego en materia de tributos medioambientais

- 22776 (10/INT-000767)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Vilán Lorenzo, Patricia e 3 máis
Sobre a política do Goberno galego en relación co uso da lingua galega no ámbito de actuación do
Ministerio Fiscal en Galicia

- 22782 (10/INT-000768)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Vilán Lorenzo, Patricia e 2 máis
Sobre a política do Goberno galego en relación co funcionamento do sistema informático na Ad-
ministración de Xustiza

Santiago de Compostela, 17 de xaneiro de 2018
Diego Calvo Pouso
Vicepresidente 1º
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Á Mesa do Parlamento 

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

das deputadas e deputados Montserrat Prado Cores, Luis Bará Torres, Ana 

Pontón Mondelo, Xosé Luis Rivas Cruz, Olalla Rodil Fernández e Noa Presas 

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

Proposición non de lei para o seu debate en Pleno, relativa a instar a Xunta de 

Galiza a dirixirse ao Ministerio de Emprego e Seguridade Social para que modifique 

a actual normativa en vigor que determinan a redución da idade mínima de 

xubilación e coeficientes redutores da Mariña Mercante incluíndo ás embarcacións e 

buques de inspección, busca, salvamento e loita contra a contaminación adscritas ao 

servizo das administracións públicas cun coeficiente redutor do 0,35. 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

O Servizo de Gardacostas de Galiza foi creado a través da Lei 2/2004, para 

substituír ao anterior Servizo de Protección de Recursos que viña funcionando dende 

o ano 1990 e ten por finalidade a inspección, vixilancia e control das actividades 

reguladas pola Lei 11/2008, de 3 de decembro de pesca de Galiza, e o mesmo é o 

responsable de levar a cabo as actuacións necesarias para asegurar a protección dos 

recursos mariños, así como o apoio a flota galega mediante a realización de labores 

de busca, salvamento marítimo ou a prevención e a loita contra a contaminación do 

medio mariño. 
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Para desenvolver estas labores por mar conta con persoal especializado que 

desenvolven as súas funcións a bordo de 19 embarcacións rexistradas na 8ª Lista, 

distribuídas polas diferentes bases existentes ao longo de todo o litoral de Galiza e 

coas embarcacións: remolcador “Sebastián de Ocampo”; o buque de salvamento e 

apoio “Irmáns García Nodal”; o buque pesqueiro multipropósito “Valentín Paz 

Andrade”; e a patrulleira “Paio Gómez Chariño”, que foron privatizadas, 

externalizando as súas tripulacións, pasando o persoal do Servizo de Gardacostas a 

embarcar nelas para dirixir as actuacións de inspección, rastrexo de artes caladas 

ilegalmente, labores de busca, salvamento, loita contra a contaminación, 

emerxencias, etc.  

As peculiaridades deste persoal son tales que o propio Ministerio de Fomento 

publicou a Orde FOM/3422/2011, de 4 de novembro, pola que se regula o despacho 

e enrole das embarcacións adscritas ao Servizo de Inspección e Vixilancia Pesqueira 

de Galiza (hoxe Gardacostas de Galiza), aclarando que as unidades pertencentes ao 

Servizo estarán rexistradas na lista oitava do Real Decreto 1028/1989, de 28 de 

xullo, sobre abandeiramento, matriculación de buques e rexistro marítimo, dado que 

a actividade que realizan non ten por obxecto unha finalidade mercantil, en tanto que 

as súas tripulacións están formadas por profesionais do mar que teñen os debidos 

nomeamentos e poden desenvolver as súas funcións como persoal estatutario ao 

servizo da administración autonómica ou como laboral pertencente a empresas que 

prestan ditos servizos para a Xunta de Galiza. 

Tendo en conta as misións encomendadas e a peculiaridade do medio en que 

teñen que desenvolverse, a operatividade das unidades esíxese que se dispoña dunha 

normativa específica, respecto do despacho das embarcacións, o enrole das 

tripulacións e outras circunstancias que posibiliten que as embarcacións do citado 
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Servizo poidan estar operativas en todo momento, ao efecto de facilitar a súa labor 

en cumprimento das misións encomendadas. 

Normativa esta, que o propio Ministerio fai extensible as embarcacións 

adscritas a Sociedade de Salvamento e Seguridade Marítima (SASEMAR), a Cruz 

Vermella, así como outras dependentes doutras comunidades autónomas. 

A maiores, dado o traballo a desenvolver, este persoal está sometido a unha 

serie de peculiaridades, as cales veñen recollidas no Decreto 157/2005, do 26 de 

maio, sobre ordenación e funcionamento do Servizo de Gardacostas de Galiza que 

especifica que o seu réxime de traballo é de dispoñibilidade, realizando o traballo en 

quendas e con turnicidade, perigosidade, e celeridade nas súas actuación. O que 

supón que este persoal traballa en turnos de oito horas, todo o ano; en quendas de 

mañá, tarde, noite; e en días normais e feirais ininterrompidamente. 

Este persoal estatutario esta adscrito ao Réxime Xeral da Seguridade Social, 

a pesares de cumprir todos os requisitos do persoal embarcado: titulacións e 

certificados en vigor, figurar na lista de tripulantes, ter a libreta de navegación ao 

día, pasar o recoñecemento médico, etc. Na actualidade nin están inscrito no ISM, 

nin se lle recoñece ningunha protección. 

Pola contra as tripulacións das embarcacións privatizadas do Servizo de 

Gardacostas: remolcador “Sebastián de Ocampo”, buque de salvamento e apoio 

“Irmáns García Nodal”, buque pesqueiro multipropósito “Valentín Paz Andrade”, e 

patrulleira “Paio Gómez Chariño, coas mesmas titulacións, certificados, etc. 

desenvolven as mesmas funcións a bordo, salvo ás competencias propias de axentes 

de autoridade dos membros deste Servizo, aplícándóselle uns coeficientes redutores 

73091



       

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

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 

 

 

4 

 

do 0,35 por ser tripulantes de buques de salvamento e loita contra a contaminación 

contratados por unha empresa privada. 

Outro tanto acontece co persoal que desenvolve funcións de inspección 

pesqueira a bordo de embarcacións noutras comunidades autónomas, pero que en 

vez de ser persoal estatutario manteñen unha relación laboral coas administracións 

respectivas. A este persoal a Circular nº 4/2017 do Instituto Social da Mariña, de 

aplicación dos coeficientes redutores da idade de xubilación no Réxime Especial da 

Seguridade Social dos Traballadores do Mar os inclúe, na terceira instrución, 

relativa a cuantía dos coeficientes redutores, no epígrafe 3.2 pesca (ao noso entender 

erroneamente xa que tiñan que estar no epígrafe 3.1 Mariña Mercante). Persoal 

laboral das Inspeccións pesqueiras das Comunidades autónomas, establecendo que 

son asimilables aos tripulantes de embarcacións de ata 10 TRB sempre que se 

encontren encadrados no Réxime Especial da Seguridade Social dos Traballadores 

do Mar, recoñecéselle un coeficiente do 0,15. 

Esta situación de discriminación xa foi demandada polo Partido Popular, o 6 

de maio de 2016, presentando unha proposición non de lei que reclamaba un trato 

xusto, instando a Xunta de Galiza a dirixirse ao Goberno do estado para que impulse 

as xestións e reformas normativas que se estimen precisas dirixidas a incluír o cadro 

de persoal dos Gardacostas de Galiza no Réxime Especial dos Traballadores do Mar, 

e en todo caso, garantir que poidan beneficiarse da aplicación dos correspondentes 

coeficientes redutores de cara a súa xubilación. 

Medidas que non se adoptaron na última interpretación que tivo lugar coa 

publicación da Circular nº 4/2017 de aplicación dos coeficientes redutores da idade 

de xubilación no Réxime Especial da Seguridade Social dos Traballadores do Mar. 
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O que está levando ao persoal de Gardacostas de Galiza a reclamar os seus 

dereitos diante dos tribunais, os cales xa teñen emitido sentenza favorable incluíndo 

o período traballado de conformidade co Real Decreto 1311/2007, de 5 de outubro, e 

disposicións concordantes, e elo aínda que se teña cotizado no RXSS, circunstancia 

que considera o xuíz, que non é obstáculo para estimar a aplicación do COE. 

Entendendo que de acordo ao Real Decreto 1311/2007, de 5 de outubro, polo 

que se establecen novos criterios para determinar a pensión de xubilación no Réxime 

Especial da Seguridade Social dos Traballadores do Mar, de acordo ao tipo de 

embarcación, e cuxo Capítulo I regula as actividades que determinan a redución da 

idade mínima de xubilación e coeficientes a aplicar nelas”, que o persoal estatutario 

que desenvolve labores de inspección, salvamento e loita contra a contaminación a 

bordo de embarcacións da Administración debería estar encadrados no Artigo 1. a) 

Mariña Mercante. E no epígrafe da escala de coeficientes redutores no apartado: 2º. 

Buques de carga, remolcadores de altura, plataformas petrolíferas e gas, buques de 

investigación oceanográfica e pesqueira, embarcacións e buques de salvamento e 

loita contra a contaminación: 0,35. 

Polo tanto, dado que tanto se é persoal estatutario como externalizado, ambos 

desenvolven as súas funcións nas embarcacións que pertencen ao Servizo de 

Gardacostas, con funcións similares como membros da tripulación, pero 

complementadas para o persoal de Gardacostas coas de axente da autoridade. E dado 

que o Real Decreto 1311/2007, de 5 de outubro establece como novo criterio o tipo 

de buque no que o traballador desenvolve o seu servizo entendemos que a igual 

traballo debe corresponder igual prestacións polo que para non continuar coa actual 

discriminación, compre aplicar a interpretación correcta na correspondente Circular 
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do Instituto Social da Mariña as embarcacións da 8ª Lista, e así corrixir a actual 

discriminación do persoal estatutario embarcado nos buques das administracións. 

 

Co obxectivo de emendar esta discriminación e apoiar esta xusta petición, o 

Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego presenta a seguinte proposición 

non de lei para debate en Pleno: 

“O Parlamento de Galiza insta ó Goberno galego a impulsar as seguintes 

medidas: 

1.- Dirixirse ao Ministerio de Emprego e Seguridade Social para que 

modifique a actual normativa en vigor de xeito que nas actividades que determinan a 

redución da idade mínima de xubilación e coeficientes redutores da Mariña 

Mercante, se inclúan as embarcacións e buques de inspección, busca, salvamento e 

loita contra a contaminación adscritas ao servizo das administracións públicas. 

2.- Requirir a aplicación dos coeficientes redutores ó persoal estatutario que 

desenvolve labores de inspección, salvamento e loita contra a contaminación a bordo 

de embarcacións da Administración, con carácter retroactivo, de acordo aos criterios 

da Mariña Mercante establecidos no Real Decreto 1311/2007, de 5 de decembro e da 

Circular nº 4/2017 de aplicación dos coeficientes redutores da idade de xubilación 

no Réxime Especial da Seguridade Social dos Traballadores do Mar, incluídos na 

instrución terceira: cuantía dos coeficientes redutores, apartado 3.1 mariña mercante, 

punto 2º Buques de carga, remolcadores de altura, plataformas petrolíferas e de gas, 

buques de investigación oceanográfica e pesqueira de 100 TRB ou máis toneladas de 
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rexistro bruto (TRB), embarcacións e buques de salvamento e loita contra a 

contaminación cun coeficiente redutor do 0,35. 

 

Santiago de Compostela, 5 de xaneiro de 2018 

 

Asdo.: Montserrat Prado Cores 

Noa Presas Bergantiños 

Olalla Rodil Fernández 

Xosé Luis Rivas Cruz 

Luis Bará Torres 

Deputadas e deputados do G.P. do BNG 

Ana Pontón Mondelo  

Portavoz do G.P. do BNG 

 

 

 

Asinado dixitalmente por: 

 

María Montserrat Prado Cores na data 05/01/2018 10:18:42 

 

Xose Luis Rivas Cruz na data 05/01/2018 10:18:49 

 

Olalla Rodil Fernández na data 05/01/2018 10:18:51 
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Noa Presas Bergantiños na data 05/01/2018 10:18:52 

 

Xosé Luis Bará Torres na data 05/01/2018 10:18:54 

 

Ana Pontón Mondelo na data 05/01/2018 10:19:02 
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    Á MESA DO PARLAMENTO 

 

O Grupo Parlamentario de En Marea, por iniciativa dos seus deputados 

Francisco Casal Vidal, Marcos Cal Ogando e Antón Sánchez García,  ao 

abeiro do artigo 160 do Regulamento da Cámara, presenta a seguinte 

Proposición non de lei, para o seu debate en Pleno, relativa ás sondaxes que 

realiza a empresa “Sociedad Cobre San Rafael, S.L.”  nos concellos de Touro e O 

Pino. 

                                                                                     

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

A Plataforma Veciñal “Mina Touro-O Pino Non” fainos traslado destes asuntos 

que facemos nosos:  

 

En relación ás sondaxes e prospeccións mineiras que realiza a empresa “Sociedad 

Cobre San Rafael, S.L.”  nos concellos de Touro e O Pino, constátase o seguinte: 

 

1.- Ausencia dun estudo hidrolóxico e  eot cnico  ue  ermita identificar 

claramente as fontes, cauces, cursos de auga, etc., existentes na área de 

realización das labores mineiras. A falla destes estudos implica un risco 

inminente para os acuíferos subterráneos e a capa freática. Calquera alteraci n da 

ca a fre tica  roducir a un a alteraci n dos cauces e dos mananciais  r  imos  

 n a ca a fre tica   un a acumulaci n de au a su terr nea  ue se ato a a un a 

 rofundidade relati amente  e uena  ai o o ni el do c an   oncretamente   un 

acuífero, coa diferenza de que os acuíferos poden estar tamén a maiores 

profundidades. Como queira que os lugares onde se realizan as sondaxes en xeral 

están próximos a regatos, cauces e fontes, existe un risco probable e inminente de 
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alteración das augas empregadas para o subministro humano. De feito a empresa 

non identificou os mananciais que están a ser usados para abastecemento humano 

e gandeiro, polo que as probabilidades da súa afectación son bastante evidentes. 

Delas aliméntanse os pozos e as fontes de auga   ota le ou non   on os acu feros 

m is e  ostos   contaminaci n  ro eniente da su erficie  Para a maior a dos 

cultivos agrícolas e gandeiros a capa freática debe atoparse a certa profundidade, 

porque a profundidades menores o rendemento redúcese, polo que podería verse 

afectada a rendibilidade das terras agrícolas e gandeiras co conseguinte prexuízo 

para as cabanas gandeiras e explotacións agrícolas. Polo principio de precaución 

en materia medioambiental solicítase a suspensión temporal das sondaxes en 

tanto en canto non se dispoña dos correspondentes estudos que permitan garantir 

ás comunidades o abastecemento de auga. 

 

2.- Ausencia de autorización de Augas de Galicia para o emprego de auga nas 

sondaxes que se están a realizar. 

 

3.- Falla de seguridade na realización das sondaxes e ausencia dun perímetro de 

seguridade, o que implica a existencia dun risco inminente de calquera accidente. 

 

  -   falla dun estudo  eot cnico su  n o risco de des rendemento de noiros   

 

5.- Ausencia de medidas correctoras de mitigación de desprendementos e 

accidentes.  

 

6.-Falla de sinalización adecuada das labores mineiras. 

 

Ante todo o exposto, consideramos que o Goberno da Xunta de Galicia debe 

intervir e, a este fin, o Grupo Parlamentar de  En Marea presenta a seguinte 

Proposición non de lei para o seu debate en Pleno: 
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O Parlamento de Galicia insta á Xunta de Galicia  a: 

 

1.- Suspender cautelarmente as sondaxes mineiras que se están a realizar e 

demais labores en tanto en canto non se garanta a viabilidade dos acuíferos, 

po os  cauces  fontes e demais recursos   dricos  ue a astecen    o oaci n    

cabana gandeira e ás explotacións agrícolas. 

 

2.- Exixir a adecuada sinalización das labores mineiras, fixación de perímetros de 

seguridade, e o aseguramento dos noiros. 

 

3.- Decretar a suspensión inmediata das labores mineiras mentres que a empresa 

non dispoña de autorización de Augas de Galicia para a realización de sondaxes 

mineiras, en tanto que esta actividade require de título específico habilitante ao 

efecto, e ausencia de autorización de verquido. 

 

 Santiago de Compostela, 5 de xaneiro de 2018. 

 

Asdo.: Francisco Casal Vidal,  Asdo.: Luís Villares Naveira 

 Marcos Cal Ogando   Voceiro do G.P. de En Marea 

 Antón Sánchez García 

 Deputados do G.P. de En Marea. 

 

 

 

 

 

 

Asinado dixitalmente por: 
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Francisco Casal Vidal na data 05/01/2018 11:17:16 

 

Marcos Cal Ogando na data 05/01/2018 11:17:23 

 

Antón Sánchez García na data 05/01/2018 11:17:32 

 

Luis Villares Naveira na data 05/01/2018 11:17:39 
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Á Mesa do Parlamento 

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

das deputadas e deputados Noa Presas Bergantiños, Luis Bará Torres, Ana Pontón 

Mondelo, Xosé Luis Rivas Cruz, Olalla Rodil Fernández e Montserrat Prado 

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

Proposición non de lei para o seu debate en Pleno. 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

As perspectivas para o 2018 canto á suba de prezos e o seu correlato na 

situación económica das e dos galegos non é todo o alentadora que pretende a 

autocomplacencia do Partido Popular na Xunta e no Estado. Desde o Bloque 

Nacionalista Galego temos unha fonda preocupación pola situación que atravesan 

moitos galegos e galegas mentres vemos como malia incrementárense os custos da vida 

(luz, gas, combustíbeis, peaxes…) non aumenta a capacidade económica e isto leva a 

que moitas persoas o pasen realmente mal para pagar servizos tan básicos como a 

electricidade. 

Desta forma, os datos correspondentes ao cuarto trimestre de 2017 da Enquisa 

coxuntural aos fogares galegos IGE amosan que o 45,38% chega con dificultade a fin 

de mes e o 6,98% con moita dificultade. Se comparamos co mes anterior, aínda que 

aumentan levemente os fogares que chegan con facilidade a fin de mes, non acada nin o 

50%. Se comparamos os datos anuais aínda que vemos unha leve baixada dos casos 

máis extremos, vemos como aumenta o tramo intermedio, o daqueles fogares que 
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chegan con dificultade a fin de mes. Isto amosa a consolidación da tendencia a que máis 

da metade dos fogares galegos teñan dificultades para chegar a fin de mes.  

Unha mostra máis de que temos unha Galiza cada vez máis desigual, podémolo 

ver tamén nos datos de emprego a respecto de 2017 que demostran como avanza a 

temporalidade e a precariedade e como tamén se consolida que a evolución do emprego 

en Galiza é peor que a do Estado (perdemos máis emprego e perdemos máis afiliacións 

á seguridade social). Neste contexto, as políticas económicas irresponsábeis do PP na 

Xunta e no Estado lévannos a unha suba constante dos prezos que as economías 

familiares non son quen de soportar. Se 2017 acabou deixando un IPC por riba do 1,8%, 

comezamos 2018 como un novo ano de perda de poder adquisitivo (tanto dos 

traballadores das empresas privadas, como dos públicos como das e dos pensionistas). E 

dentro do aumento de prezos hai unha cuestión especialmente preocupante: o prezo da 

electricidade.  

O prezo da electricidade subiu un 10% en 2017 e prevese para este mes un novo 

incremento de máis do 2%. Factores como a seca e o sistema de fixación do prezo da 

factura, sempre en base á tecnoloxía máis cara que participa, inflúen. Porén, non son a 

única causa de que teñamos unha factura tan elevada e hai decisións políticas que se 

poden tomar con carácter inmediato para abaratala.  

A electricidade ten no Estado Español ten unha fiscalidade excesiva, o IVE no 

tramo máis alto, do 21%, o que fai que sexa un dos IVE máis altos de Europa por detrás 

dos países nórdicos e ao que se suman outras cargas como o Imposto Especial de 

Electricidade. Faise a todas luces evidentes que é precisa unha racionalización da súa 

fiscalidade, que pasaría por reducir os impostos aplicados e a comezar por rebaixar o 

IVE do 21% ao tipo superreducido do 4%. A única razón para que isto non se faga é o 

afán recadatorio do Estado, polo que nun contexto onde a factura eléctrica ten chegado 
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aos niveis máis altos da última década mentres aumenta a recadación do Estado a niveis 

pre crise, é preciso aplicar un IVE acorde coa concepción da enerxía como un servizo 

elemental. 

 

Por todo isto, o Grupo Parlamentar do BNG presenta a seguinte proposición non 

de lei para o seu debate en Pleno: 

“O Parlamento Galego acorda instar á Xunta de Galiza a demandar do Goberno 

Central a inmediata redución do Imposto de Valor Engadido sobre a Electricidade do 

21% actual ao superreducido 4%.” 

 

Santiago de Compostela, 5 de xaneiro de 2018 

 

Asdo.: Noa Presas Bergantiños 

Montserrat Prado Cores 

Olalla Rodil Fernández 

Xosé Luis Rivas Cruz 

Luis Bará Torres 

Deputadas e deputados do G.P. do BNG 

Ana Pontón Mondelo  

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

 

Noa Presas Bergantiños na data 05/01/2018 12:53:17 

 

María Montserrat Prado Cores na data 05/01/2018 12:53:22 

 

Olalla Rodil Fernández na data 05/01/2018 12:53:23 

 

Xose Luis Rivas Cruz na data 05/01/2018 12:53:27 

 

Xosé Luis Bará Torres na data 05/01/2018 12:53:32 

 

Ana Pontón Mondelo na data 05/01/2018 12:53:35 
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Á Mesa do Parlamento 

 

O Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, por iniciativa do 

seu deputado-portavoz Xoaquín Fernández Leiceaga, do deputado 

Abel Losada Alvarez e da deputada Matilde Begoña Rodríguez 

Rumbo, ao abeiro do disposto no artigo 160 do Regulamento da 

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

Pleno. 
 

Exposición de motivos 

 

Nos últimos dias asistimos a dúas decisións do Goberno central que 

teñen unha consecuencia moi directa nas contas autonómicas para 

2018, e en concreto nas de Galicia. 

 

Primeiro, o recálculo das entregas a conta de impostos especiais, IVA e 

IRPF, así como dos Fondos de Suficiencia Global e Garantía de 

Servizos Públicos Fundamentais. 

 

Segundo, a non prórroga do Imposto de Patrimonio. 

 

Aínda que o ministro de Facenda, o Sr. Montoro, aduce que estas 

decisións están vinculadas á prórroga orzamentaria, o certo é que son 

decisións discrecionais e unilaterais do Goberno central, que poñen de 

manifesto unha grave quebra do principio de lealdade constitucional –

básico nun modelo federal-.  

 

Só se explican pola instrumentación partidaria das institucións e unha 

concepción neocentralista. 

 

O recálculo das entregas a conta altera substancialmente as cantidades 

comunicadas no mes de xullo, coas que a Xunta de Galicia 

confeccionou o documento orzamentario e o Parlamento o aprobou. 

Anula na práctica o incremento de ingresos sobre o orzamento 

definitivo de 2017, previsto para este exercicio, ao supoñer unha merma 

estimada de máis de 300 millóns de euros. 
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O Imposto de Patrimonio figuraba no orzamento da Xunta de Galicia 

para 2018 cunha previsión de ingresos de 71 millóns de euros.  

 

Polo tanto, en conxunto hai un quebranto próximo aos 400 millóns de 

euros nas contas de Galicia. 

 

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 poñer en marcha as 

accións de índole legal e política para o restablecemento da situación 

previa e a defensa dos intereses da cidadanía de Galicia, que conduzan 

á plena vixencia do Imposto de Patrimonio para 2018 e ás entregas a 

conta comunicadas en xullo de 2017. 

 

Pazo do Parlamento, 5 de xaneiro de 2018 

 

Asdo.: Xoaquín Fernández Leiceaga 

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

 

Asdo.: Abel Losada Alvarez 

  Matilde Begoña Rodríguez Rumbo 

Deputado e deputada do G.P. dos Socialistas de Galicia 

 

 

 
Asinado dixitalmente por: 

 
Xoaquín María Fernández Leiceaga na data 05/01/2018 12:47:35 

 
Abel Fermín Losada Álvarez na data 05/01/2018 12:47:41 

 
Matilde Begoña Rodríguez Rumbo na data 05/01/2018 12:47:46 
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Á Mesa do Parlamento 

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

das deputadas e deputados Montserrat Prado Cores, Luis Bará Torres, Ana Pontón 

Mondelo, Xosé Luis Rivas Cruz, Olalla Rodil Fernández e Noa Presas Bergantiños, 

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

de lei para o seu debate en Pleno, relativa á petición de cese da represión contra pobo 

mapuche por parte do Goberno de Arxentina. 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

O pobo mapuche conta na actualidade con 1.700.000 persoas repartida entre o 

sur de Arxentina (20% da poboación ) e Chile (80%), sendo un dos poucos pobos 

indíxenas que resistiu á colonización española. 

As comunidades mapuches reivindican a propiedade sobre os territorios que 

historicamente lles pertencen, situados en territorio de Arxentina e Chile. 

A finais do S.XIX Arxentina lanzou unha ofensiva militar contra os mapuches, 

que denominaron ”Conquista del desierto”, despois de ser expulsados do seu territorio 

ancestral, as terras foron ocupadas polo estado e entregadas a empresas propiedade da 

inmigración europea. 

Na República de Arxentina, e de maneira específica na Patagonia, o goberno de 

Mauricio Macri prosegue coa ofensiva de reprimir as protestas sociais do pobo mapuche 

e das organizacións en contra dos proxecto de venta masiva de terreos ás multinacionais 

foráneas, e que teñen a Benetton e outras trasnacionais coma sostén empresarial.  
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Estas protestas tiveron o seu punto álxido coa desaparición forzada de Santiago 

Maldonado que foi atopado morto meses despois no río Chubut. A súa desaparición 

produceuse durante a represión da policía ao pobo mapuche , no transcurso das accións 

de reivindicación de 900.000 hectáreas que forman a Estancia Leleque, situadas no 

noroeste da provincia de Chubut , que quedou nas mans da “Compañía de Tierras Sud 

Argentina SA”, instalada en 1891, e que pasou en 1991 a formar parte da multinacional 

Benetton. 

Neste contexto de represión, a finais do pasado mes de novembro a Prefectura 

Naval Arxentina, procedeu a desaloxar violentamente á comunidade mapuche Lafken 

Winkul Mapu, na zona do lago Mascardi, na provincia de Río Negro. A actuación da 

Prefectura, deu como resultado, persoas feridas, detidas e o máis grave a morte do 

mozo. 

De novo a represión da policía durante unha protesta da comunidade mapuche 

en Bariloche deixou unha persoa morta, Rafael Nahuel, mapuche de 22 anos e militante 

da Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP), un sindicato que 

agrupa aos traballadores informais. 

Toda a información de que se dispón indica que a morte de Rafael Nahuel 

produciuse por feridas de bala disparada pola Prefectura Naval que perseguiron a 

integrantes da organización Resistencia Ancestral Mapuche. 

 

Estamos ante un novo feito gravísimo, nun país teoricamente democrático, no 

contexto dunha brutal represión levada a cabo pola Prefectura Naval Arxentina contra o 

pobo mapuche, polo que o Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego presenta 

a seguinte proposición non de lei para o seu debate en Pleno: 
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“O Parlamento de Galiza condena a actuación de represión do Goberno de 

Arxentina contra o pobo mapuche que ocasionou a morte de Rafael Nahuel. 

O Parlamento de Galiza insta ao Goberno galego a dirixirse ao Goberno español 

para que demande ao Goberno de Arxentina: 

-A depuración de todas as responsabilidades, incluídas as do estado, derivadas 

da morte de Rafael Nahuel e das violentas represións das protestas do pobo mapuche. 

-O cese de todas as accións de represión que realiza contra o pobo mapuche.” 

 

Santiago de Compostela, 8 de xaneiro de 2018 

 

Asdo.: Montserrat Prado Cores 

Noa Presas Bergantiños 

Olalla Rodil Fernández 

Xosé Luis Rivas Cruz 

Luis Bará Torres 

Deputadas e deputados do G.P. do BNG 

Ana Pontón Mondelo  

Portavoz do G.P. do BNG 

 

 

 

Asinado dixitalmente por: 
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María Montserrat Prado Cores na data 08/01/2018 11:00:09 

 

Olalla Rodil Fernández na data 08/01/2018 11:00:15 

 

Noa Presas Bergantiños na data 08/01/2018 11:00:20 

 

Xose Luis Rivas Cruz na data 08/01/2018 11:00:23 

 

Xosé Luis Bará Torres na data 08/01/2018 11:00:26 

 

Ana Pontón Mondelo na data 08/01/2018 11:00:29 
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Á Mesa do Parlamento 

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

das deputadas e deputados Luis Bará Torres, Montserrat Prado Cores, Ana 

Pontón Mondelo, Xosé Luis Rivas Cruz, Olalla Rodil Fernández e Noa Presas 

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

Proposición non de lei para o seu debate en Pleno. 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

1. O pasado 30 de novembro de 2017, o sr. Mariano Rajoy, presidente do 

goberno de España, manifestou nunha visita ao patrulleiro Infanta Cristina, o seu 

descoñecemento e estrañeza polo cambio de denominación da rúa Salvador Moreno, 

que desde fai 15 anos leva o nome de Rosalía de Castro. Na súa intervención, o sr. 

Rajoy chegou a afirmar que segue utilizando a antiga denominación, que foi 

suprimida por un acordo democrático da corporación municipal de Pontevedra. Un 

mal exemplo, o do sr. Presidente do Goberno, que di ser tan amante e defensor da 

democracia e da legalidade. 

2. Para o BNG, resulta moi grave que unha das máximas autoridades do 

Estado reivindique o nome dun militar golpista, ministro da Ditadura franquista, e 

que foi responsábel dunha cruenta represión contra a poboación civil que causou 

miles de mortes. A actitude e as palabras do sr Rajoy constitúen una ataque 

intolerábel contra os valores democráticos, e unha ofensa cara ás vítimas da 

represión franquista. Por iso merecen a repulsa, o rexeitamento e condena de todas 
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as persoas e institucións que defendan os valores democráticos, a xustiza e a 

verdade. 

3. Actualmente, o militar golpista e ministro franquista Salvador Moreno 

segue dándolle nome a un centro educativo de Pontevedra, dependente do Ministerio 

de Defensa e concertado coa Consellaría de Educación. Para o BNG é un absoluto 

contrasentido e unha anomalía histórica e democrática que un responsábel directo da 

represión fascista lle dea nome a unha institución educativa que debe ter entre os 

seus obxectivos a defensa de  valores democráticos, da paz, da convivencia e o 

respecto. 

4. A teima do sr Rajoy en seguir utilizando o antigo nome da rúa, ademais 

dun acto de desacato a unha decisión lexítima e democrática do concello de 

Pontevedra, constitúe un acto de menosprezo cara a Rosalía de Castro, persoa que 

ademais de ser a nosa escritora máis universal, protagonista principal do 

renacemento literario galego do século XIX, representa valores antitéticos aos do 

militar golpista: a defensa de Galiza e das súas clases populares, o feminismo, o 

compromiso coa lingua galega, a loita pola igualdade, a xustiza e a dignidade 

humana. 

 

Polo anteriormente exposto, o Grupo Parlamentar do BNG presenta a 

seguinte proposición non de lei para o debate en Pleno: 

“O Parlamento galego expresa o seu rexeitamento e condena das 

declaracións do presidente do goberno, Mariano Rajoy, reivindicando a figura do 
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militar golpista e ministro franquista Salvador Moreno, ignorando unha decisión 

democrática do concello de Pontevedra, e menosprezando a Rosalía de Castro. 

O Parlamento galego insta a Xunta de Galiza a solicitar do goberno do 

Estado o cambio da denominación do centro escolar “Salvador Moreno”, situado na 

rúa Rosalía de Castro de Pontevedra e dependente do Ministerio de Defensa, por ser 

a súa figura contraria aos valores democráticos e aos principios educativos.” 

 

Santiago de Compostela, 8 de xaneiro de 2018 

 

Asdo.: Luis Bará Torres 

Montserrat Prado Cores 

Noa Presas Bergantiños 

Olalla Rodil Fernández 

Xosé Luis Rivas Cruz 

Deputadas e deputados do G.P. do BNG 

Ana Pontón Mondelo  

Portavoz do G.P. do BNG 

 

 

 

Asinado dixitalmente por: 

 

Xosé Luis Bará Torres na data 08/01/2018 11:46:24 
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María Montserrat Prado Cores na data 08/01/2018 11:46:41 

 

Noa Presas Bergantiños na data 08/01/2018 11:46:43 

 

Olalla Rodil Fernández na data 08/01/2018 11:46:47 

 

Xose Luis Rivas Cruz na data 08/01/2018 11:46:51 

 

Ana Pontón Mondelo na data 08/01/2018 11:46:55 
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Á Mesa do Parlamento 

 

O Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, por iniciativa das 

súas deputadas e do seu deputado Patricia Vilán Lorenzo, Raúl 

Fernández Fernández e María Luisa Pierres López, a través do seu 

portavoz, e ao abeiro do disposto no artigo 160 do Regulamento da 

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

o seu debate en Pleno. 

 

Exposición de motivos 

 

Os fogos artificiais, petardos, bombas de palenque e artefactos de 

pirotecnia en xeral son un espectáculo singular, mais teñen un impacto 

negativo sobre o medio natural -especialmente a fauna- e sobre 

determinados colectivos sociais -como a nenez, as persoas maiores e as 

enfermas-. Tamén sobre os animais domésticos, especialmente sobre 

aqueles cun ouvido máis agudizado, como cans e gatos.   

 

O 30 de novembro do pasado ano, o Concello de Vilagarcía aprobaba 

por unanimidade unha moción para avaliar o emprego de métodos de 

pirotecnia máis silenciosos e cun menor impacto sobre a cidadanía, a 

fauna silvestre e os animais de compañía e domésticos. Pois é que 

Galicia conta cun decreto (o 106/2015, de 9 de xullo) sobre 

contaminación acústica, que contempla as medidas necesarias para 

previr, vixiar e corrixir a contaminación acústica e así evitar e reducir 

os danos que desta se poden derivar para a saúde humana, os bens ou o 

medio ambiente. Este decreto non é outra cousa que a norma de 

desenvolvemento da lei estatal do ruído, de 2003, e nel establécese que 

os concellos deberán contar cunha ordenanza de protección contra a 

contaminación acústica que estea adaptada á normativa básica no prazo 

máximo dun ano dende a entrada en vigor do propio decreto e que será 

a Consellería de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio a que 

aprobe unha proposta de ordenanza que servise de modelo. 

 

Pero neste decreto sobre contaminación acústica nada se di sobre 

medidas específicas que eviten situacións de perigo para a saúde 

animal, polo que, estando pendente o decreto de desenvolvemento da 
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Lei de protección e benestar dos animais de compañía de Galicia, de 

2017, esta norma podería ser a máis acaída. 

 
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, na liña de avanzar cara a 

actividades públicas cun menor impacto ambiental, social e animal, a: 

 

1. Que inclúa, no Decreto de desenvolvemento da Lei de protección 

e benestar dos animais de compañía de Galicia 4/2017, de 3 de 

outubro, un artigo específico sobre o emprego de métodos de 

pirotecnia máis silenciosos e cun menor impacto sobre a fauna 

silvestre e os animais de compañía e domésticos e que contemple 

medidas de protección animal que eviten situacións de perigo 

para a saúde animal. 

2. Que elabore un decálogo de boas prácticas para o lanzamento de 

artefactos de pirotecnia. 

3. Que comunique, no primeiro semestre do ano, unha relación dos 

concellos de Galicia que teñen aprobado ordenanza específica de 

protección contra a contaminación acústica. 

 

 

 Pazo do Parlamento, 8 de xaneiro de 2018 

 

 Asdo.: Patricia Vilán Lorenzo 

   Raúl Fernández Fernández 

   María Luisa Pierres López 

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

 

 Asdo.: Xoaquín Fernández Leiceaga 

 Portavoz do G.P. dos Socialistas de Galicia 

  

 

 
Asinado dixitalmente por: 

 
Patricia Vilán Lorenzo na data 08/01/2018 12:48:42 
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Raúl Fernández Fernández na data 08/01/2018 12:48:47 

 
María Luisa Pierres López na data 08/01/2018 12:48:55 

 
Xoaquín María Fernández Leiceaga na data 08/01/2018 12:48:59 

 

73117



Partido dos 
Socialistas 
de Galicia 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

Grupo Parlamentario 

Rúa do Hórreo, s/n Parlamento de Galicia. Tfno: 981 551 530 – Fax: 981 551 418 · 15702 SANTIAGO DE COMPOSTELA gp-socialista@parlamentodegalicia.es 

Á Mesa do Parlamento 

 

O Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, por iniciativa das 

súas deputadas e do seu deputado Patricia Vilán Lorenzo, 

Concepción Burgo López, Juan Manuel Díaz Villoslada e Matilde 

Begoña Rodríguez Rumbo, a través do seu portavoz, e ao abeiro do 

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

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

 

Exposición de motivos 

 

Galicia ten dúas linguas, galego e castelán, e unha Lei de normalización 

lingüística dende o 15 de xuño de 1983. Esta lei di, no seu artigo 7.3, 

que a Xunta de Galicia promoverá, de acordo cos órganos 

correspondentes, a progresiva normalización do uso do galego na 

Administración de Xustiza.  

 

Mais o certo é que o uso da nosa lingua na xustiza é absolutamente 

residual e non hai datos oficiais actualizados, nin sequera cando dende 

este grupo parlamentario se lle piden expresamente ao Goberno. Así, a 

última resposta ás nosas preguntas, de data 22 de decembro de 2017, 

dicía que “a Xunta de Galicia mantén un pleno compromiso co 

exercicio do dereito ao uso do galego en xuízos por parte de calquera 

persoa ou profesional do Dereito e que a Administración autonómica 

promove diversas actuacións para garantir a cooficialidade das dúas 

linguas e o uso da lingua habitual da cidadanía nos termos previstos no 

artigo 231 da Lei Orgánica do Poder Xudicial”. Pero non dá datos sobre 

a actividade en galego dos letrados e letradas da Xunta de Galicia nin 

sobre as sentenzas e documentación xudicial, probablemente porque 

eses datos non son bos para o Goberno.  
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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 elaborar, no primeiro 

semestre de 2018, un informe cos datos oficiais do uso do galego na 

xustiza, dando traslado do mesmo aos grupos parlamentarios do 

Parlamento de Galicia antes do remate do seguinte período de sesións. 

 

Pazo do Parlamento, 8 de xaneiro de 2018 

 

Asdo.: Patricia Vilán Lorenzo 

  Concepción Burgo López 

  Juan Manuel Díaz Villoslada 

  Matilde Begoña Rodríguez Rumbo 

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

 

Asdo.: Xoaquín Fernández Leiceaga 

Portavoz do G.P. dos Socialistas de Galicia 

 

 
Asinado dixitalmente por: 

 
Patricia Vilán Lorenzo na data 08/01/2018 12:54:45 

 
Maria de la Concepción Burgo López na data 08/01/2018 12:54:50 

 
Juan Manuel Díaz Villoslada na data 08/01/2018 12:54:55 

 
Matilde Begoña Rodríguez Rumbo na data 08/01/2018 12:55:00 

 
Xoaquín María Fernández Leiceaga na data 08/01/2018 12:55:02 
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Á Mesa do Parlamento 

 

O Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, por iniciativa das 

súas deputadas e do seu deputado Patricia Vilán Lorenzo, Raúl 

Fernández Fernández e María Luisa Pierres López, a través do seu 

portavoz, e ao abeiro do disposto no artigo 160 do Regulamento da 

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

o seu debate en Pleno. 

 

Exposición de motivos 

 

Os desprazamentos alternativos aos vehículos potencian a preservación 

do medio ambiente e a loita contra o cambio climático.  

 

Como levan tempo denunciando colectivos de usuarios da bicicleta, 

como “Pedaladas” ou “Masa Crítica”, Renfe dificulta a desexable 

combinación de tren e bicicleta para os desprazamentos. Ademais de ter 

que pagar unha tarifa extra por levar a bicicleta no tren (3 euros en 

traxectos de máis de 100 quilómetros), o billete para esta non se pode 

mercar na páxina web ou na aplicación móbil, senón que hai que facer 

obrigatoriamente a compra no despacho de billetes da estación, non 

sabendo ata o momento de chegar se hai ou non sitio para a bicicleta no 

tren, xa que o espazo destinado a estas está limitado a só 3 bicicletas 

por tren, logo de que foran eliminados outros 3 espazos para situar as 

máquinas de venda de comida e bebida. 

 

Tamén ocorre que a venda do billete para a bicicleta faise por traxectos 

completos, é dicir, non se adecúa á viaxe real da persoa usuaria desa 

bicicleta. E así, se unha persoa viaxa entre Pontevedra e Santiago en 

tren coa súa bicicleta, o enganche para esta resérvase para todo o 

traxecto entre Vigo e A Coruña, impedindo que outra persoa que suba 

en Santiago para ir ata a Coruña poda usar o mesmo enganche. 

 

A maiores, en relación coas viaxes alternativas, o EuroVelo Atlántico 

poderíase estender dende Camiña por toda a costa galega, iniciativa que 

a entidade “ConBici” pretende impulsar, aproveitando a ruta 

cicloturística do noso país veciño.  
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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, dentro da potenciación 

dos desprazamentos alternativos aos vehículos e a precisa preservación 

do medio ambiente e a loita contra o cambio climático, a: 

 

1. Que impulse a extensión da iniciativa EuroVelo Atlántico dende 

Camiña por toda a costa de Galicia. 

2. Que demande ao Goberno do Estado que os billetes para 

bicicletas se podan mercar na páxina web ou na aplicación móbil 

de Renfe, que se podan facer por traxectos efectivos e non 

completos e que se amplíen os espazos destinado a bicicletas en 

cada tren.  

 

 

Pazo do Parlamento, 8 de xaneiro de 2018 

 

Asdo.: Patricia Vilán Lorenzo 

  Raúl Fernández Fernández 

  María Luisa Pierres López 

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

 

Asdo.: Xoaquín Fernández Leiceaga 

Portavoz do G.P. dos Socialistas de Galicia 

 

 
Asinado dixitalmente por: 

 
Patricia Vilán Lorenzo na data 08/01/2018 13:05:13 

 
Raúl Fernández Fernández na data 08/01/2018 13:05:19 

 
María Luisa Pierres López na data 08/01/2018 13:05:24 

 
Xoaquín María Fernández Leiceaga na data 08/01/2018 13:05:28 
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Á Mesa do Parlamento 

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

das deputadas e deputados Luis Bará Torres, Montserrat Prado Cores, Ana Pontón 

Mondelo, Xosé Luis Rivas Cruz, Olalla Rodil Fernández e Noa Presas Bergantiños, 

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

de lei para o seu debate en Pleno. 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

1. O CEIP da Igrexa de Chapela-Redondela foi construído nos anos 60 dos 

século XX nun espazo que se viu constrinxido polo desenvolvemento de diversas 

infraestruturas. A que máis impacto negativo causou ao centro foi sen dúbida a 

construción da autoestrada do Atlántico, que nos anos 70 provocou a expropiación de 

parte dos terreos e a afectación do predio e as edificacións escolares. 

2. No ano 2015 o centro educativo viuse de novo afectado polas obras de 

ampliación da autoestrada AP 9 entre Rande o o enlace de Teis, que prevía a 

expropiación de parte dos terreos e a demolición dunha edificación destinada a vestiario 

e sala de profesores. A construción desta infraestrutura viu a agravar a situación do 

colexio, unindo ás deficiencias de ubicación, dificultades de acceso en canto a 

mobilidade e accesibilidade, impacto da autoestrada, limitacións de espazo e 

antigüidade das instalacións, unha nova perda de terreos e equipamento. 

3. Como consecuencia destes graves perxuizos, a comunidade escolar e a 

veciñanza propuxo unha solución con perspectiva de futuro, que pasaba polo traslado e 

a construción dun novo colexio nunha ubicación máis axeitada. Como resultado das 
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negociacións posteriores, acordouse entre o Ministerio de Fomento, a empresa 

concesionaria AUDASA, o concello de Redondela e a Xunta de Galiza, a construción 

dun novo centro educativo nun predio de aproximadamente 34.000 m2 situado no lugar 

de Cidadelle-Chapela. Segundo o acordo acadado, a empresa AUDASA comprometeuse 

á compra do terreo (propiedade da SAREB) e á construción do colexio dacordo coa 

normativa da consellaria de Educación (excluindo o mobiliario e equipamento). A 

administración municipal asumiu o compromiso de xestionar a recualificación dos 

terreos e a dotación dos servizos necesarios: acceso rodado, abastecemento e depuración 

de augas, subministro eléctrico e telecomunicacións. No acordo asinado fíxase como 

prazo máximo para o traslado da actividade escolar ao novo centro o inicio do curso 

2020-2021. Posteriormente, ante a presión da comunidade educativa do centro polo 

impacto das obras de ampliación da autoestrada, a Xunta de Galiza e o concello de 

Redondela anunciaron que o novo colexio entraría en funcionamento no curso 2018-

2019. Mais de momento aínda non comezaron as obras e non se prevé que se inicien a 

curto prazo. 

4. Nestes momentos a situación do centro educativo da Igrexa é insostíbel.  Os 

reiterados incumprimentos da administración local, autonómica e estatal contrastan coas 

présas por poñer en servizo a ampliación da ponte de Rande, co único fin de beneficiar á 

concesionaria da autoestrada. Unha actuación irresponsábel, que afecta gravemente á 

parroquia de Chapela xa que pon en risco a seguridade e a saúde da comunidade escolar 

e da veciñanza. E por se isto fose pouco, asistimos a unha nova burla e a un novo 

atropelo coa posta en servizo do carril de incorporación á AP9 desde Chapela en 

dirección Rande,  que está pegado ao edificio escolar, cando había un compromiso 

verbal e un acordo parlamentario para pospoñelo en tanto non comezase a actividade no 

novo centro educativo. 
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Polo anteriormente exposto, o Grupo Parlamentar do BNG presenta a seguinte 

proposición non de lei para o seu debate en Pleno: 

“O Parlamento de Galiza insta ao goberno galego a  

1. Facer xestións diante do concello de Redondela e AUDASA para axilizar os 

trámites para a construción do novo colexio da Igrexa en Chapela, co obxecto de que 

estea rematado para o inicio do curso escolar 2018-2019. 

2. Esixir ao Ministerio de Fomento que non se poña en servizo o carril de acceso 

á AP 9 desde Chapela en dirección Rande mentres non se faga efectivo o traslado da 

actividade lectiva ao novo centro.” 

 

Santiago de Compostela, 8 de xaneiro de 2018 

 

Asdo.: Luis Bará Torres 

Montserrat Prado Cores 

Noa Presas Bergantiños 

Olalla Rodil Fernández 

Xosé Luis Rivas Cruz 

Deputadas e deputados do G.P. do BNG 

Ana Pontón Mondelo  

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

 

Xosé Luis Bará Torres na data 08/01/2018 13:14:06 

 

María Montserrat Prado Cores na data 08/01/2018 13:14:11 

 

Xose Luis Rivas Cruz na data 08/01/2018 13:14:15 

 

Olalla Rodil Fernández na data 08/01/2018 13:14:19 

 

Noa Presas Bergantiños na data 08/01/2018 13:14:21 

 

Ana Pontón Mondelo na data 08/01/2018 13:14:28 
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Á Mesa do Parlamento 

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

das deputadas e deputados , Luis Bará Torres, Montserrat Prado Cores, Ana Pontón 

Mondelo, Xosé Luis Rivas Cruz, Olalla Rodil Fernández e Noa Presas Bergantiños, 

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

de lei para o seu debate en Pleno. 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

1. A recente seca que vimos de padecer volveu por en evidencia os graves 

problemas de abastecemento de auga que pode chegar a padecer a cidade de Vigo. 

Vigo ten 70 km de rede de fibrocemento que, con máis de 30 anos de 

antigüidade, está obsoleta. Así, esta rede presenta problemas de continuas roturas, 

perdéndose así unha grande cantidade de auga para o consumo, polo cal deberíase 

renovar a rede de subministro de auga potable á cidade, tal e como recoñeceu o propio 

alcalde de Vigo en 2007. 

A falla de inversión durante anos, tanto por parte do Goberno do Estado, da 

Xunta de Galiza como do Concello de Vigo, na mellora da rede de abastecemento de 

auga, co fin de paliar os graves problemas de perdas que presenta (en torno a un 30%), 

levou a que a dia de hoxe non se dispoña dunha rede de abastecemento en condicións 

que evite as importantes perdas de auga no subministro á cidade e concellos da 

contorna. 
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2. Por outro lado, a planta potabilizadora como é a ETAP do Casal é unha 

infraestrutura fundamental para garantir a calidade da auga subministrada a Vigo. Esta 

planta, de titularidade municipal, precisa dunha urxente ampliación e mellora das súas 

instalacións, tal e como recoñeceron os propios Servizos Xerais do concello de Vigo en 

2010. 

Sete anos despois, o certo é que non se acometeron estas  obras tan necesarias na 

ETAP nin por parte do concello de Vigo nin da Xunta, a pesares de que en 2012 a Xunta 

fixo público un acordo co Ministerio de Medio Ambiente para realizar a citada obra. 

3. No BNG acreditamos que esta seca viu demostrar que a auga é un ben escaso 

e que esixe un uso racional da mesma. Cómpre pois abrir un debate rigoroso sobre a 

xestión hidrográfica. Un debate no que se poñan todas as alternativas enriba da mesa 

mais que se faga con análises serias que contemplen propostas reais e sostibles para a 

xestión da auga.   

Logo, para o BNG é fundamental dispor dun plan de xestión eficiente da auga 

para a cidade de Vigo que, a maiores de políticas de aforro, contemple a mellora da rede 

de abastecemento de augas concello e a optimización da xestión dos recursos hídricos 

existentes na propia cidade. 

 

Polo anteriormente exposto, o Grupo Parlamentar do BNG presenta a seguinte 

proposición non de  lei para o seu debate en Pleno: 

“O Parlamento de Galiza insta ao Goberno galego a acometer, en colaboración 

co Goberno do Estado e o Concello de Vigo, a realización das obras de mellora na rede 
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de abastecemento de auga da cidade de Vigo, así como as de ampliación e 

modernización da ETAP do Casal comprometidas.” 

 

Santiago de Compostela, 8 de xaneiro de 2018 

 

Asdo.: Luis Bará Torres 

Montserrat Prado Cores 

Noa Presas Bergantiños 

Olalla Rodil Fernández 

Xosé Luis Rivas Cruz 

Deputadas e deputados do G.P. do BNG 

Ana Pontón Mondelo  

Portavoz do G.P. do BNG 

 

 

 

Asinado dixitalmente por: 

 

Xosé Luis Bará Torres na data 09/01/2018 10:01:47 

 

María Montserrat Prado Cores na data 09/01/2018 10:01:52 

 

Xose Luis Rivas Cruz na data 09/01/2018 10:01:54 

 

Olalla Rodil Fernández na data 09/01/2018 10:01:58 
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Noa Presas Bergantiños na data 09/01/2018 10:02:01 

 

Ana Pontón Mondelo na data 09/01/2018 10:02:04 
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Á Mesa do Parlamento 

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

das deputadas e deputados Noa Presas Bergantiños, Luis Bará Torres, Ana Pontón 

Mondelo, Xosé Luis Rivas Cruz, Olalla Rodil Fernández e Montserrat Prado 

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

Proposición non de lei para o seu debate en Pleno, relativa á inmediata necesidade de 

rectificación por parte do goberno central de permitir que o teléfono 016 deixe de ser 

empregado para a atención exclusiva de mulleres vítimas de violencia machista e a súa 

contorna.  

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

O goberno central vén de facer público o prego de prescricións técnicas que 

deberá rexer a contratación do servizo 016 de información e asesoramento xurídico en 

materia de violencia de xénero, por procedemento aberto, con tramitación ordinaria do 

expediente. O artigo 18 da Lei 1/2004 orgánica de medidas de protección integral contra 

a violencia de xénero recolle o dereito á información como piar para poder desenvolver 

os demais dereitos que recolle a lei e como elemento fundamental para intervir e superar 

calquera situación de violencia. Neste sentido, desde setembro do ano 2007 o Estado 

español conta cun teléfono de atención gratuíto e que non deixa pegada na factura ao 

que se pode dirixir calquera vítima de violencia machista ou calquera persoa da súa 

contorna que poida precisar asesoramento de diferente índole. Máis aínda, co paso dos 

anos e coa súa presenza nos medios de comunicación, este teléfono ten acadado unha 

importante referencialidade e grao de coñecemento. Porén, con base ao número de 

chamadas consideradas pertinentes pola información estatística do goberno central, 
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resulta obvio que aínda queda traballo por facer na súa socialización e na súa mellora 

como ferramenta.  

Segundo datos do propio ministerio, no mes de novembro de 2017 este teléfono 

atendeu na Galiza 226 chamadas e ao longo de todo o ano 2016, o último con informe 

anual elaborado, chegou a atender un total de 4.033. Polo tanto, desde o Bloque 

Nacionalista Galego consideramos que é un servizo que hai que mellorar e fomentar e 

vemos con preocupación as condicións descritas no prego para a nova contratación do 

servizo, que vén a engadirse ás queixas sobre o mesmo que puideron coñecerse durante 

os últimos anos. Atendendo ao prego de condicións obsérvase como se incluirán novos 

servizos (malia non incrementarse, doutra banda, o valor do servizo) para facilitar aos 

homes diversas orientacións, entre as que sorprende que se facilite o asesoramento legal 

en asuntos como a custodia. Desde o Bloque Nacionalista Galego consideramos que 

estas cuestións desvirtúan o sentido para o que naceu o teléfono 016, dilúen o seu 

ámbito de actuación, deixa de priorizar ás mulleres e pode constituír un factor de 

desincentivación. En caso de haber necesidade desas novas funcións é preciso que as 

asuma un teléfono ou servizo diferente, polo que demandamos a urxente rectificación 

por parte do Ministerio de Sanidade, Servizos Sociais e Igualdade do Goberno Central e 

que a Xunta de Galiza actúe para evitar este paso atrás.  

 

Por todos estes motivos, o Grupo Parlamentar do BNG presenta a seguinte 

proposición non de lei para o seu debate en Pleno: 

“O Parlamento de Galiza insta á Xunta de Galiza a dirixirse ao goberno central 

para demandar a paralización do proceso de concesión do teléfono 016 e á aplicación 

73131



       

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

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 

 

 

3 

 

das correccións oportunas de cara a garantir que continúe a ser empregado para a 

atención exclusiva de mulleres vítimas de violencia machista e a súa contorna.” 

 

Santiago de Compostela, 9 de xaneiro de 2018 

 

Asdo.: Noa Presas Bergantiños 

Montserrat Prado Cores 

Olalla Rodil Fernández 

Xosé Luis Rivas Cruz 

Luis Bará Torres 

Deputadas e deputados do G.P. do BNG 

Ana Pontón Mondelo  

Portavoz do G.P. do BNG 

 

 

 

Asinado dixitalmente por: 

 

Noa Presas Bergantiños na data 09/01/2018 13:08:25 

 

María Montserrat Prado Cores na data 09/01/2018 13:08:29 

 

Xose Luis Rivas Cruz na data 09/01/2018 13:08:32 

 

Olalla Rodil Fernández na data 09/01/2018 13:08:34 
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Xosé Luis Bará Torres na data 09/01/2018 13:08:35 
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Á Mesa do Parlamento 

 

O Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, por iniciativa das 

súas deputadas e dos seus deputados Patricia Vilán Lorenzo, Abel 

Losada Alvarez, Julio Torrado Quintela, Raúl Fernández 

Fernández e María Luisa Pierres López, a través do seu portavoz, e 

ao abeiro do disposto no artigo 160 do Regulamento da Cámara, 

presenta ante esa Mesa a seguinte proposición non de lei para o seu 

debate en Pleno. 

 

Exposición de motivos 

 

Resulta obvio que a entrada en funcionamento do chamado Eixo 

Atlántico de Alta Velocidade entre Vigo e A Coruña, xunto coa nova 

vía Santiago-Ourense, teñen significado unha mellora moi importante 

nas conexións interiores de Galicia por ferrocarril entre as grandes 

áreas urbanas. Mais a vertebración ferroviaria do noso país ten aínda 

grandes eivas en canto a servizos que permitan conectar tamén o rural 

galego, aínda non existe o tren de alta velocidade entre Galicia e 

Madrid e as melloras nas conexións ferroviarias do Eixo Atlántico non 

están sendo explotadas ao máximo.  

 

Renfe limítase a prestar servizos directos dentro desas novas liñas sen 

aproveitar nin estudar todas as posibles conexións e transbordos entre 

diferentes trens, en definitiva, sen ofertar un servizo integral de 

ferrocarril. E un dos exemplos é a conexión de Pontevedra con 

Ourense, que se tivese uns pequenos axustes (como que, ás veces,  as 

combinacións non son posibles por 1 ou 2 minutos), podería ver 

reducida a duración das viaxes entre 15 minutos e 1 hora e media en 

función do servizo do que se trate.  

 

Nun contexto no que o transporte público tende á intermodalidade, 

Renfe non oferta bonos únicos cando é preciso cambiar de tren e 

penaliza aos viaxeiros que deben facer transbordos nesa liña.  

 

Ao que hai que unir que a conexión de Pontevedra con Madrid a día de 

hoxe -en tanto non entre en funcionamento a variante de Cerdedo, 
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novamente adiada nos orzamentos Xerais do Estado- é máis rápida por 

Santiago que polo Miño. 

 

A maiores, resultaría especialmente interesante considerar a inclusión 

do ferrocarril Vilagarcía-Pontevedra-Vigo dentro do Plan de transporte 

metropolitano. 

 

Por todo o exposto, o Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia 

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

 

1. O Parlamento galego insta a Xunta de Galicia a integrar no Plan 

de transporte metropolitano de Galicia, previo acordo co Estado e 

cos concellos afectados o ferrocarril da área de Pontevedra, a fin 

de que as persoas usuarias podan realizar coa súa tarxeta de 

transporte os desprazamentos e beneficiarse da tarifa zonal e da 

correspondente redución de prezo sobre o billete actual. 

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

Goberno do Estado: 

 

a) A apertura dunha mesa de diálogo co obxecto da realización 

dunha planificación do transporte ferroviario na provincia de 

Pontevedra que teña como obxectivos o incremento de 

frecuencias no eixo Vilagarcía-Pontevedra-Vigo, así como un 

abaratamento dos custes actuais dos billetes, nomeadamente, dos 

traxectos de ida e volta. 

b) A sincronización en Santiago de Compostela dos enlaces 

dos trens Vigo-A Coruña cos de Ourense-A Coruña, para 

incrementar as conexións de Pontevedra e Vilagarcía de Arousa 

con Ourense. 

c) A oferta de bonos integrados de entre Pontevedra e Ourense 

e viceversa, que permitan os desprazamentos entre ambas 

cidades coa compra dun único bono. 

d) A variación, en tanto non estea operativa a variante de 

Cerdedo, do traxecto dos dous trens ALVIA que actualmente 

conectan a diario Pontevedra con Madrid, de xeito que o treito 

entre Pontevedra e Ourense, que actualmente se realiza pola vía 

do Miño, se faga por Vilagarcía de Arousa e Santiago de 
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Compostela, acortando así nunha hora a viaxe entre Pontevedra e 

Madrid. 

 

Pazo do Parlamento, 9 de xaneiro de 2018 

 

Asdo.: Patricia Vilán Lorenzo 

  Abel Losada Alvarez 

  Julio Torrado Quintela 

  Raúl Fernández Fernández 

  María Luisa Pierres López 

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

 

Asdo.: Xoaquín Fernández Leiceaga 

Portavoz do G.P. dos Socialistas de Galicia 

 

 

 

 

 
Asinado dixitalmente por: 

 
Patricia Vilán Lorenzo na data 10/01/2018 09:36:34 

 
Abel Fermín Losada Álvarez na data 10/01/2018 09:36:40 

 
Julio Torrado Quintela na data 10/01/2018 09:36:45 

 
Raúl Fernández Fernández na data 10/01/2018 09:36:49 

 
María Luisa Pierres López na data 10/01/2018 09:36:54 

 
Xoaquín María Fernández Leiceaga na data 10/01/2018 09:36:59 
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Á MESA DO PARLAMENTO 

O Grupo Parlamentar de En Marea, por iniciativa do seu deputado Davide 

Rodríguez Estévez e da súa deputada Paula Quinteiro Araujo, ao abeiro do 

disposto no artigo 160 do Regulamento da Cámara, presenta a seguinte 

Proposición non de lei para o seu debate en Pleno. 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

A produción de castañas en Galiza, a día de hoxe, non está garantida despois da 

nefasta campaña que minguou preto dun 70%. Esta redución foi produto da seca, 

xeadas, pedrazo e vespa do castiñeiro, algo que dende En Marea tiñamos máis 

que avisado dende fai meses en canto a Consellería de Medio Rural mirou para 

outro lado. 

Advertimos no seu momento que non se estaba a facer o suficiente na loita contra 

o Dryocosmus kuriphilus, e así se viu cando fai menos dun mes se aprobou nesta 

Comisión unha PNL idéntica a que En Marea trouxo facía meses onde se instaba 

o ministerio a solta masiva de Torymus Sinensis para facerlle fronte a praga. 

Tamén puxemos en dúbida dende o primeiro momento a liña de axudas que a 

Xunta de Galicia estaba a sacar para paliar os danos pola seca, sarabia ou xeadas. 

Liña de axudas que fuxiron da realidade que estamos a padecer produtoras e 

produtores, así como gandeiras/os ou labregas/os.  

A día de hoxe temos constancia de que solicitaron estas axudas sobre un 1´5% 

das explotacións totais da Galiza. 

Tamén temos que ter en conta, de que a castaña complementa as economías 

familiares, polo que non estamos a falar solo de comercializadores e empresas 
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transformadoras, polo que a Xunta de Galiza tiña que ter xa unha liña de axudas 

que chegaran a tódolos niveis na escala da produción e venda. 

Por todo o exposto anteriormente, o Grupo Parlamentar de En Marea presenta a 

seguinte Proposición non de lei: 

O Parlamento galego insta a Xunta de Galicia a: 

1. Facer un estudo real das perdas producidas este ano por mor das inclemencias 

meteorolóxicas e pola avespiña do castiñeiro. 

2. Manter unha xuntanza cás organizacións agrarias, así como como con 

representantes da IXP Castaña de Galicia e con produtoras, empresas 

transformadoras e comercializadoras para avaliar os danos e fixar cantidades a 

indemnizar. 

3. Debido a situación de excepcionalidade na que se atopan os/as produtores/as, 

transformadores/as e comercializadores/as de castaña, habilitar unha liña de 

axudas específicas para paliar as enormes perdas sufridas na última campaña. 

Santiago de Compostela, 9 de xaneiro de 2018. 

 

Asdo.: Davide Rodríguez Estévez,  Asdo.: Luís Villares Naveira 

 Paula Quinteiro Araújo   Voceiro do G.P. de En Marea 

 Deputado e deputada do G.P. de En Marea. 

 

 

Asinado dixitalmente por: 
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David Rodríguez Estévez na data 10/01/2018 10:07:50 

 

Paula Quinteiro Araújo na data 10/01/2018 10:08:03 

 

Luis Villares Naveira na data 10/01/2018 10:08:11 
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Á Mesa do Parlamento:  

O Grupo Parlamentario Popular de Galicia, a través do seu portavoz, e a iniaciativa dos 
deputados e deputadas Raquel Rodríguez Arias, Jacobo Moreira Ferro, Isabel Novo 
Fariña, Antonio Mouriño Villar, Diego Calvo López, Alberto Pazos Couñago, Paula 
Prado del Río e Julia Rodríguez Barreira,  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. 

 

Exposición de motivos: 

Logo de 110 anos de existencia, o Centro Galego de Bos Aires está nunha situación 
crítica, acuciado polas débedas que mantén, sobre todo coa administración arxentina, 
acumuladas desde a súa intervención xudicial en 2012.  

Trátase dunha entidade privada coa que, pola súa relevancia histórica, a Xunta de 
Galicia mantivo una relación moi cercana nas últimas décadas a través tanto de axudas 
económicas directas como a través da Fundación Galicia Saúde ata o ano 2011. 

Ademais do labor fundamental que levou a cabo no ámbito asistencial desde a súa 
fundación, en 1907, os seus socios lograron reunir un importante patrimonio artístico e 
cultural.  

O Goberno galego contribuíu ata a actualidade a preservación deste patrimonio do 
CGBA cos medios ao seu alcance, e debe seguir a facelo, respectando as decisións  
dos socios, únicos propietarios e garantes dos bens que posúe a entidade. 

O 18 de decembro de 2017 os seus socios acordaron negociar coa fundación arxentina 
Favaloro e a española Ribera Salud a posible venda do inmoble, cunha serie de 
condicións para os compradores:  

- Que asuman a totalidade dos pasivos da Mutualidade. 

- Que asuman a totalidade do persoal da Mutualidade. 

- Que se concrete un comodato gratuíto a perpetuidade sobre un sector específico do 
edificio para albergar alí o patrimonio cultural que seguirá sendo propiedade da 
Mutualidade.  
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- Que un porcentaxe dos ingresos futuros polas cotas dos socios sexan para a xestión 
e mantemento do patrimonio cultural da Mutualidade. 

- Que manteñan unha atención sanitaria de alta calidade, a perpetuidade, para os 
socios da Mutualidade. 

 

Por todo o exposto é polo que o Grupo Parlamentario Popular propón a seguinte 
Proposición non de Lei para o seu debate en Pleno: 

O Parlamento de Galicia insta á Xunta de Galicia: 

1. A velar pola preservación como unidade cultural do patrimonio do Centro 
Gallego de Bos Aires, colaborando cos seus socios para que este se poida 
seguir desfrutando polo conxunto da colectividade galega en Arxentina. 
 

2.  Velar, xunto coa Administración do Estado Español, para que os galegos 
asociados poidan seguir desfrutando de asistencia sanitaria en caso de 
necesidade. 
 
 

Santiago de Compostela, 10 de xaneiro de 2.018 

 
 
 
Asinado dixitalmente por: 

 
Pedro Puy Fraga na data 10/01/2018 13:33:10 

 
Raquel Arias Rodríguez na data 10/01/2018 13:34:30 

 
Jacobo Moreira Ferro na data 10/01/2018 13:34:44 

 
Antonio Mouriño Villar na data 10/01/2018 13:34:56 

 
María Isabel Novo Fariña na data 10/01/2018 13:35:09 

 
Diego Calvo Pouso na data 10/01/2018 13:36:14 
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Alberto Pazos Couñago na data 10/01/2018 13:36:25 

 
Paula Prado Del Río na data 10/01/2018 13:36:40 

 
María Julia Rodriguez Barreira na data 10/01/2018 13:36:59 
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Á Mesa do Parlamento 

 

 

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

e das súas deputadas, Juan Manuel Díaz Villoslada, Patricia Vilán Lorenzo e 

Matilde 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. 

 

 

A última Memoria anual de actividades de coordinación de policías locais de 

Galicia presentada pola Dirección xeral de Emerxencias e Interior da 

Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e 

Xustiza, correspondente ao exercicio 2016, recolle que das 2.765 prazas 

correspondentes aos actuais corpos de policía local de Galicia, 330 estaban 

vacantes (o 12 %). Nos concellos da provincia da Coruña, 133 vacantes, na 

provincia de Lugo, 29 vacantes, na de Ourense, 39 e nos concellos de 

Pontevedra, 129 vacantes.  

 

 

Conforme dispón o artigo 4 da Lei 4/2007, do 20 de abril, de coordinación das 

policías locais de Galicia, no exercicio das competencias que corresponden aos 

concellos, os corpos de policía local protexerán o libre exercicio dos dereitos e 

liberdades e contribuirán a garantir a seguridade cidadá e a consecución do 

benestar social, cooperando con outros axentes sociais, especialmente nos 

ámbitos preventivo, asistencial e de rehabilitación.  

 

 

Por outra parte, o propio Decreto 243/2008, do 16 de outubro, de 

desenvolvemento da Lei 4/2007, marca na súa exposición de motivos como 

obxectivo que o número total de membros de cada corpo de policía local acade o 

1,8 por cada 1.000 habitantes, cifra que se estima como recomendable. Cos datos 

de poboación actual, Galicia precisaría contar con 2.000 efectivos máis de policía 

local, aínda que o número de concellos de menos de 5.000 habitantes non 

obrigados polas Bases do Réxime Local a contar con corpos de policía local, a 

dispersión da poboación e as restricións orzamentarias impostas 

sistematicamente á nosa Administración local impedirían acadar as ratios 

recomendadas pola UE a curto-medio prazo. 
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A esta situación de grave déficit nos cadros de persoal dos corpos de policía local 

en Galicia, únese a delicada situación de viabilidade de moitos corpos nos que un 

terzo dos seus efectivos superan os 60 anos de idade, situación que se podería ver 

máis agravada pola previsión de acceso a esa idade á xubilación anticipada 

anunciada polo Ministerio do Interior para 2018. 

 

 

O recente Decreto 115/2017, do 17 de novembro, polo que se regula a 

cooperación da Administración xeral da Comunidade Autónoma cos concellos na 

selección dos membros dos corpos de policía local, vixiantes municipais e 

auxiliares de policía local, non contén ningunha previsión para paliar esta 

deficitaria situación. Lembremos as funcións que en materia de coordinación de 

policías locais establece o artigo 13 da Lei 4/2007, sinaladamente o seu apartado 

f). 

 

 

Polo exposto o Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, presenta a 

seguinte proposición non de lei: 

 

 

O Parlamento de Galicia insta o Goberno galego a estudar e poñer en marcha, en 

colaboración coa Fegamp, un programa plurianual 2018-2020 para mellorar 

substancialmente a dotación de efectivos nos corpos de policía local de Galicia. 

 

 

Pazo do Parlamento, 10 de xaneiro de 2018 

 

 
 

 

 

 

 

Asinado dixitalmente por: 
 

Juan Manuel Díaz Villoslada na data 10/01/2018 17:39:26 
 

Patricia Vilán Lorenzo na data 10/01/2018 17:39:39 
 

Matilde Begoña Rodríguez Rumbo na data 10/01/2018 17:39:46 
 

Xoaquín María Fernández Leiceaga na data 10/01/2018 17:39:50 
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Á Mesa do Parlamento 

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

das deputadas e deputados Montserrat Prado Cores, Luis Bará Torres, Ana Pontón 

Mondelo, Xosé Luis Rivas Cruz, Olalla Rodil Fernández e Noa Presas Bergantiños, 

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

de lei para o seu debate en Pleno. 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Na Orde do 29 de novembro de 2017 da Consellería de Medio Rural, pola que 

se establecen as bases reguladoras das subvencións ás organizacións profesionais 

agrarias para actividades de interese agrario e se procede á súa convocatoria para o ano 

2017, no seu artigo 2 dise o seguinte: 

Artigo 2. Beneficiarios 

Serán beneficiarias as organizacións profesionais agrarias legalmente 

constituídas en Galicia que concorreron ás eleccións a cámaras agrarias que tiveron 

lugar o 26 de maio de 2002 segundo o recollido na disposición transitoria única da Lei 

1/2006, do 5 de xuño, do Consello Agrario Galego. 

Da lectura  deste artigo dedúcese que desde o 2002 ata hoxe nada se moveu no 

sector agrogandeiro-forestal deste País e os profesionais dese sector que opten por 

outras organizacións agrarias non teñen dereito a axudas da Consellería e mesmo poden 

estaren bordeando a ilegalidade. 

Isto suscita varias preguntas: 
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-Está morto o sector  que xa non se celebran eleccións sindicais? 

-Cales son os criterios de legalidade para a Consellería considerar  legal unha 

organización de profesionais? 

Pero aínda hai máis. Nos requisitos esixidos na documentación a presentar pra 

solicitar axudas, o artigo 18, apartado1, letra C reza así: 

c) Certificado emitido por unha organización profesional agraria a nivel 

estatal, de pertencer e participar activamente en actividades e actuacións da 

organización (se for o caso). 

É dicir que a Consellería de Medio Rural precisa un aval estatal para que as 

organizacións agrarias "de la periferia" poidan ter recoñecemento legal... Vaites vaites... 

Faise pois necesario urxentemente abordar a representatividade real a día de 

hoxe  e para iso é preciso convocar eleccións sindicais xa e legalizar formalmente o que 

xa o é de facto. 

 

Por todo o exposto, o Grupo Parlamentar do BNG presenta a seguinte 

proposición non de lei para o seu debate en Pleno: 

“O Parlamento galego insta á Xunta de Galiza a: 

-Adoptar as medidas necesarias para que se celebren eleccións sindicais no 

Medio Rural á maior brevidade posible e actualizar así a representatividade nos espazos 

pertinentes. 

-Recoñecer á Federación Rural Galega-FRUGA, a tódolos efectos, como 
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organización agraria representativa, polo que debe ser garantida a súa presencia en 

tódolos órganos consultivos, de debate, diálogo, participación, axudas e asesoramento. 

-Elaborar unha normativa que permita a todas as organizacións agrarias galegas 

optar a ser beneficiarias ás subvencións ás organizacións profesionais agrarias 

eliminado toda referencia á necesidade de obter o aval de ningunha organización agraria 

de carácter estatal.” 

 

Santiago de Compostela, 11 de xaneiro de 2018 

 

Asdo.: Xosé Luis Rivas Cruz 

Montserrat Prado Cores 

Noa Presas Bergantiños 

Olalla Rodil Fernández 

Luis Bará Torres 

Deputadas e deputados do G.P. do BNG 

Ana Pontón Mondelo  

Portavoz do G.P. do BNG 

 

 

 

Asinado dixitalmente por: 

 

Xose Luis Rivas Cruz na data 11/01/2018 11:45:53 
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María Montserrat Prado Cores na data 11/01/2018 11:46:08 

 

Olalla Rodil Fernández na data 11/01/2018 11:46:10 

 

Noa Presas Bergantiños na data 11/01/2018 11:46:12 

 

Xosé Luis Bará Torres na data 11/01/2018 11:46:13 

 

Ana Pontón Mondelo na data 11/01/2018 11:46:26 
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Á Mesa do Parlamento 

 

O Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, por iniciativa das 

súas deputadas e dos seus deputados Patricia Vilán Lorenzo, Abel 

Losada Alvarez, Matilde Begoña Rodríguez Rumbo, Raúl 

Fernández Fernández e María Luisa Pierres López, a través do seu 

portavoz, e ao abeiro do disposto no artigo 160 do Regulamento da 

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

o seu debate en Pleno. 

 

Exposición de motivos 

 

España é o terceiro país cos ingresos máis baixos por fiscalidade 

ambiental da UE, despois de Lituania e Eslovaquia (o 1,85 % do PIB en 

2014, fronte a 2,46 % de media na UE). Bruxelas leva dicíndolle ao 

Goberno do Estado que debe reformar o sistema impositivo 

medioambiental, principalmente nos sectores do transporte, a enerxía, a 

contaminación e o uso dos recursos. Tanto o Goberno de España como 

o galego non o teñen feito: os únicos tributos ambientais que hai en 

Galicia son o canon eólico e os impostos sobre a contaminación 

atmosférica e o dano ambiental da auga encorada. E cunha minoración 

na recadación entre 2009 e 2016 de case 24 millóns de euros. 

 

Entre os instrumentos da política ambiental, os tributos ambientais 

considéranse medioambientalmente efectivos e eficientes 

economicamente.  De feito, no plano internacional, recoméndase o seu 

uso para mitigar o cambio climático e promover un uso sostible dos 

recursos.  

 

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. Que instaure tributos sobre os custos medioambientais sobre as 

instalacións de telefonía, telemática e as liñas de transporte de 

enerxía eléctrica que inciden no medio ambiente e sobre a 

utilización de bolsas de plástico de un só uso. 
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2. Que aumente, nun tanto por cen nunca inferior ao 10 %, os 

gravames xa vixentes sobre o medio ambiente, tales como os 

impostos sobre a contaminación atmosférica e o dano ambiental 

da auga encorada. 

 

Pazo do Parlamento, 11 de xaneiro de 2018 

 

Asdo.: Patricia Vilán Lorenzo 

  Abel Losada Alvarez 

  Matilde Begoña Rodríguez Rumbo 

  Raúl Fernández Fernández 

  María Luisa Pierres López 

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

 

Asdo.: Xoaquín Fernández Leiceaga 

Portavoz do G.P. dos Socialistas de Galicia 

 

 
Asinado dixitalmente por: 

 
Patricia Vilán Lorenzo na data 11/01/2018 11:28:30 

 
Abel Fermín Losada Álvarez na data 11/01/2018 11:28:36 

 
Matilde Begoña Rodríguez Rumbo na data 11/01/2018 11:28:41 

 
Raúl Fernández Fernández na data 11/01/2018 11:28:44 

 
María Luisa Pierres López na data 11/01/2018 11:28:49 

 
Xoaquín María Fernández Leiceaga na data 11/01/2018 11:28:55 
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Á Mesa do Parlamento 

 

O Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, por iniciativa das 

súas deputadas e do seu deputado Patricia Vilán Lorenzo, 

Concepción Burgo López, Juan Manuel Díaz Villoslada e Matilde 

Begoña Rodríguez Rumbo, a través do seu portavoz, e ao abeiro do 

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

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

 

Exposición de motivos 

 

Galicia ten dúas linguas, galego e castelán, e unha Lei de normalización 

lingüística dende o 15 de xuño de 1983. Esta lei di, no seu artigo 7.3, 

que a Xunta de Galicia promoverá, de acordo cos órganos 

correspondentes, a progresiva normalización do uso do galego na 

Administración de xustiza. Mais o certo é que o uso da nosa lingua na 

xustiza é absolutamente residual e non hai datos oficiais actualizados, 

nin sequera cando dende este grupo parlamentario se lle piden 

expresamente ao Goberno.  

 

O Comité de Expertos do Consello de Europa para a Carta Europea das 

Linguas Rexionais e Minoritarias ten considerado, no seu cuarto 

informe sobre o grado de cumprimento do texto, que hai carencias no 

uso do galego no ámbito xudicial. Por tal motivo, instou ás 

administracións españolas e galegas a introducir os cambios lexislativos 

necesarios para permitir o desenvolvemento de procesos en lingua 

galega. O Goberno galego simplemente manifestou a toma en 

consideración das recomendacións. 

 

Nesta mesma liña de irrelevancia da nosa lingua está o Ministerio 

Fiscal en Galicia, órgano de relevancia constitucional e con 

personalidade xurídica propia pero que non é un exemplo de uso do 

galego. O propio Fiscal Superior de Galicia así o ten manifestado nas 

súas 3 últimas comparecencias no Parlamento. 
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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 impulsar os cambios 

lexislativos necesarios para permitir o desenvolvemento de procesos 

xudiciais en lingua galega no ámbito da actuación do Ministerio Fiscal 

en Galicia, conforme recomenda o cuarto informe do Comité de 

Expertos do Consello de Europa para a Carta Europea das Linguas 

Rexionais e Minoritarias. 

 

Pazo do Parlamento, 11 de xaneiro de 2018 

 

Asdo.: Patricia Vilán Lorenzo 

  Concepción Burgo López 

  Juan Manuel Díaz Villoslada 

  Matilde Begoña Rodríguez Rumbo 

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

 

Asdo.: Xoaquín Fernández Leiceaga 

Portavoz do G.P. dos Socialistas de Galicia 

 

 
Asinado dixitalmente por: 

 
Patricia Vilán Lorenzo na data 11/01/2018 11:32:33 

 
Maria de la Concepción Burgo López na data 11/01/2018 11:32:39 

 
Juan Manuel Díaz Villoslada na data 11/01/2018 11:32:43 

 
Matilde Begoña Rodríguez Rumbo na data 11/01/2018 11:32:48 

 
Xoaquín María Fernández Leiceaga na data 11/01/2018 11:32:51 

 

73152



Partido dos 
Socialistas 
de Galicia 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

Grupo Parlamentario 

Rúa do Hórreo, s/n Parlamento de Galicia. Tfno: 981 551 530 – Fax: 981 551 418 · 15702 SANTIAGO DE COMPOSTELA gp-socialista@parlamentodegalicia.es 

Á Mesa do Parlamento 

 

O Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, por iniciativa das 

súas deputadas e do seu deputado Patricia Vilán Lorenzo, Juan 

Manuel Díaz Villoslada e Matilde Begoña Rodríguez Rumbo, a 

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

Regulamento da Cámara, presenta ante esa Mesa a seguinte 

proposición non de lei para o seu debate en Pleno. 

 

Exposición de motivos 

 

A Lei 18/2011, de 5 de xullo, reguladora do uso das tecnoloxías da 

información e comunicación na Administración de xustiza, foi un paso 

para a súa modernización. Regulou por vez primeira o expediente 

xudicial electrónico en España. Facíase así efectivo o dereito á tutela 

xudicial efectiva, sendo un dos elementos máis relevantes a 

incorporación nas oficinas xudiciais das novas tecnoloxías, que 

permiten abaratar os costes do servizo público de Xustiza e que 

actualizan o dereito fundamental a un proceso público sen dilacións 

indebidas. En virtude desta lei, o día 1 de xaneiro de 2016 comezaron 

as notificacións telemáticas a través do sistema Lexnet, con multitude 

de problemas. 

 

Ademais, xa hai tempo que os distintos operadores xurídicos advertían 

de que a fiabilidade do sistema non era boa, que non era fiable nin 

controlable, que caía a diario. A plataforma caía o día 27 de xullo e era 

obxecto de varios ciberataques, segundo o propio Ministro de Xustiza 

e, despois do seu arranxo, en menos de 24 horas e tras 60 millóns de 

euros para arranxalo, Lexnet caía de novo. A comezos de setembro, 

caía dende primeira hora da mañá e deixaba aos profesionais e aos 

propios Xulgados (caía nos xulgados tamén) sen ferramentas de 

traballo.  

 

En data 22 de decembro de 2017, o Goberno respondía a este grupo 

parlamentario que solicitara a principios de agosto información ao 

Ministerio de Xustiza sobre a dispoñibilidade, seguridade e medidas 

para garantir a funcionalidade do sistema, ademais de, posteriormente, 
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ter comunicado a ese Ministerio que o Pleno do Parlamento acordara 

demandar unha auditoría exterior e independente sobre a implantación 

da administración dixital na xustiza e a adopción de todas as medidas 

para o axeitado funcionamento do sistema Lexnet. Non hai máis datos.  

 

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. Realizar unha auditoría externa propia que avalíe a implantación 

do sistema Lexnet en Galicia. 

2. Constituír comisións de seguimento en Galicia, para evitar seguir 

poñendo en perigo os dereitos á tutela xudicial efectiva e á 

seguridade xurídica. 

3. Trasladar, antes do remate do mes de marzo de 2018, a 

información e a resposta do Goberno do Estado sobre a 

dispoñibilidade, seguridade e medidas para garantir a 

funcionalidade do sistema. 

 

Pazo do Parlamento, 11 de xaneiro de 2018 

 

Asdo.: Patricia Vilán Lorenzo 

  Juan Manuel Díaz Villoslada 

  Matilde Begoña Rodríguez Rumbo 

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

 

Asdo.: Xoaquín Fernández Leiceaga 

Portavoz do G.P. dos Socialistas de Galicia 

 

 

 

 

 
Asinado dixitalmente por: 
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Juan Manuel Díaz Villoslada na data 11/01/2018 12:50:39 

 
Matilde Begoña Rodríguez Rumbo na data 11/01/2018 12:50:44 
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Á Mesa do Parlamento 

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

das deputadas e deputados Olalla Rodil Fernández, Luis Bará Torres, Ana Pontón 

Mondelo, Xosé Luis Rivas Cruz, Montserrat Prado Cores e Noa Presas 

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

Proposición non de lei para o seu debate en Pleno, sobre a privatización dos procesos 

de certificación dos coñecementos de inglés do profesorado galego. 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

A Asociación de Profesorado de Escolas Oficias de Idiomas de Galicia 

(Apeoiga) e a CIG-Ensino denunciaron publicamente a decisión da Xunta de Galiza a 

través da Consellaría de Educación de conceder a empresas privadas a certificación dos 

coñecementos de inglés do profesorado, un labor que até o de agora viñan 

desenvolvendo as Escolas Oficiais de Idiomas (EOI) de acordo coas súas funcións 

legalmente estabelecidas no Decreto 189/2010, do 11 de novembro, polo que se 

establece o Regulamento Orgánico das Escolas Oficiais de Idiomas da Comunidade 

Autónoma de Galiza. 

Esta medida, que supón a privatización deste procedemento de certificación, 

será desenvolvida por entidades alleas á administración pública mais valéndose do 

persoal do Centro Autonómico de Formación e Innovación (CAFI). 

Desde o BNG, ao igual que o colectivo profesional e a central sindical, 

consideramos que esta decisión supón unha usurpación das funcións que lle 
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corresponden ás EOI e un chanzo máis no proceso de privatizacións emprendido polo 

Partido Popular nos servizos públicos. 

 

Por todo o exposto, formulamos a seguinte proposición non de lei para o seu 

debate en Pleno: 

“O Parlamento insta a Xunta de Galiza a devolver ás Escolas Oficiais de 

Idiomas a competencia na formación e certificación dos coñecementos do profesorado 

galego en todas as linguas.” 

 

Santiago de Compostela, 11 de xaneiro de 2018 

 

Asdo.: Olalla Rodil Fernández 

Montserrat Prado Cores 

Noa Presas Bergantiños 

Xosé Luis Rivas Cruz 

Luis Bará Torres 

Deputadas e deputados do G.P. do BNG 

Ana Pontón Mondelo  

Portavoz do G.P. do BNG 

 

 

 

Asinado dixitalmente por: 
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Olalla Rodil Fernández na data 11/01/2018 13:24:55 

 

María Montserrat Prado Cores na data 11/01/2018 13:25:00 

 

Ana Pontón Mondelo na data 11/01/2018 13:25:05 

 

Xose Luis Rivas Cruz na data 11/01/2018 13:25:06 

 

Noa Presas Bergantiños na data 11/01/2018 13:25:07 

 

Xosé Luis Bará Torres na data 11/01/2018 13:25:09 
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Á Mesa do Parlamento 

 

O Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, por iniciativa da súa 

deputada e do seu deputado Concepción Burgo López e Luís Manuel 

Álvarez Martínez, a través do seu portavoz e ao abeiro do disposto no 

artigo 160 do Regulamento da Cámara, presenta a seguinte proposición 

non de lei para o seu debate en Pleno. 

 

 

Exposición de motivos 

 

 

A Lei 5/2016 do 4 de maio, do patrimonio cultural de Galicia,  no seu 

artigo 48 di o seguinte sobre os Bens de Interese Cultural:  

 

Artigo 48. Visita pública. 

 

1.  As persoas propietarias, posuidoras, arrendatarias e, en xeral, 

titulares de dereitos reais sobre os bens de interese cultural 

especificamente declarados permitirán a súa visita pública gratuíta 

un número mínimo de catro días ao mes durante, polo menos, catro 

horas ao día, que serán definidos previamente.  

 

 

Neste momento as catedrais de Mondoñedo, Ourense e Tui están 

incumprindo esta obriga dado que non é posible entrar a visitalas de balde. 

Tan só pódese  entrar sen pagar cando se celebran oficios litúrxicos pero 

obviamente ese non é un momento de visita turística. 

 

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 acordar ca Igrexa Católica 

a visita cultural e turística libre e gratuíta das catedrais de Mondoñedo, 

Ourense e Tui,  polo menos catro días ao mes,  para así cumprir a Lei  

5/2016 do 4 de maio, do patrimonio cultural de Galicia. Os días e horas 

desta apertura libre estarán debidamente indicadas e publicitadas. 
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Pazo do Parlamento, 11 de xaneiro de 2018 

 

Asdo.: Concepción Burgo López 

  Luís Manuel Álvarez Martínez 

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

 

Asdo.: Xoaquín Fernández Leiceaga 

Portavoz do G.P. dos Socialistas de Galicia 

 

 
Asinado dixitalmente por: 

 
Maria de la Concepción Burgo López na data 11/01/2018 13:36:14 

 
Xoaquín María Fernández Leiceaga na data 11/01/2018 13:35:49 

 
Luis Manuel Álvarez Matínez na data 11/01/2018 13:35:56 
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Á Mesa do Parlamento 

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

das deputadas e deputados Montserrat Prado Cores, Luis Bará Torres, Ana 

Pontón Mondelo, Xosé Luis Rivas Cruz, Olalla Rodil Fernández e Noa Presas 

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

Proposición non de lei para o seu debate en Comisión, relativa a instar a Xunta de 

Galiza a dirixirse ao Ministerio de Emprego e Seguridade Social para que modifique 

a actual normativa en vigor que determinan a redución da idade mínima de 

xubilación e coeficientes redutores da Mariña Mercante incluíndo ás embarcacións e 

buques de inspección, busca, salvamento e loita contra a contaminación adscritas ao 

servizo das administracións públicas cun coeficiente redutor do 0,35. 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

O Servizo de Gardacostas de Galiza foi creado a través da Lei 2/2004, para 

substituír ao anterior Servizo de Protección de Recursos que viña funcionando dende 

o ano 1990 e ten por finalidade a inspección, vixilancia e control das actividades 

reguladas pola Lei 11/2008, de 3 de decembro de pesca de Galiza, e o mesmo é o 

responsable de levar a cabo as actuacións necesarias para asegurar a protección dos 

recursos mariños, así como o apoio a flota galega mediante a realización de labores 

de busca, salvamento marítimo ou a prevención e a loita contra a contaminación do 

medio mariño. 
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Para desenvolver estas labores por mar conta con persoal especializado que 

desenvolven as súas funcións a bordo de 19 embarcacións rexistradas na 8ª Lista, 

distribuídas polas diferentes bases existentes ao longo de todo o litoral de Galiza e 

coas embarcacións: remolcador “Sebastián de Ocampo”; o buque de salvamento e 

apoio “Irmáns García Nodal”; o buque pesqueiro multipropósito “Valentín Paz 

Andrade”; e a patrulleira “Paio Gómez Chariño”, que foron privatizadas, 

externalizando as súas tripulacións, pasando o persoal do Servizo de Gardacostas a 

embarcar nelas para dirixir as actuacións de inspección, rastrexo de artes caladas 

ilegalmente, labores de busca, salvamento, loita contra a contaminación, 

emerxencias, etc.  

As peculiaridades deste persoal son tales que o propio Ministerio de Fomento 

publicou a Orde FOM/3422/2011, de 4 de novembro, pola que se regula o despacho 

e enrole das embarcacións adscritas ao Servizo de Inspección e Vixilancia Pesqueira 

de Galiza (hoxe Gardacostas de Galiza), aclarando que as unidades pertencentes ao 

Servizo estarán rexistradas na lista oitava do Real Decreto 1028/1989, de 28 de 

xullo, sobre abandeiramento, matriculación de buques e rexistro marítimo, dado que 

a actividade que realizan non ten por obxecto unha finalidade mercantil, en tanto que 

as súas tripulacións están formadas por profesionais do mar que teñen os debidos 

nomeamentos e poden desenvolver as súas funcións como persoal estatutario ao 

servizo da administración autonómica ou como laboral pertencente a empresas que 

prestan ditos servizos para a Xunta de Galiza. 

Tendo en conta as misións encomendadas e a peculiaridade do medio en que 

teñen que desenvolverse, a operatividade das unidades esíxese que se dispoña dunha 

normativa específica, respecto do despacho das embarcacións, o enrole das 

tripulacións e outras circunstancias que posibiliten que as embarcacións do citado 
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Servizo poidan estar operativas en todo momento, ao efecto de facilitar a súa labor 

en cumprimento das misións encomendadas. 

Normativa esta, que o propio Ministerio fai extensible as embarcacións 

adscritas a Sociedade de Salvamento e Seguridade Marítima (SASEMAR), a Cruz 

Vermella, así como outras dependentes doutras comunidades autónomas. 

A maiores, dado o traballo a desenvolver, este persoal está sometido a unha 

serie de peculiaridades, as cales veñen recollidas no Decreto 157/2005, do 26 de 

maio, sobre ordenación e funcionamento do Servizo de Gardacostas de Galiza que 

especifica que o seu réxime de traballo é de dispoñibilidade, realizando o traballo en 

quendas e con turnicidade, perigosidade, e celeridade nas súas actuación. O que 

supón que este persoal traballa en turnos de oito horas, todo o ano; en quendas de 

mañá, tarde, noite; e en días normais e feirais ininterrompidamente. 

Este persoal estatutario esta adscrito ao Réxime Xeral da Seguridade Social, 

a pesares de cumprir todos os requisitos do persoal embarcado: titulacións e 

certificados en vigor, figurar na lista de tripulantes, ter a libreta de navegación ao 

día, pasar o recoñecemento médico, etc. Na actualidade nin están inscrito no ISM, 

nin se lle recoñece ningunha protección. 

Pola contra as tripulacións das embarcacións privatizadas do Servizo de 

Gardacostas: remolcador “Sebastián de Ocampo”, buque de salvamento e apoio 

“Irmáns García Nodal”, buque pesqueiro multipropósito “Valentín Paz Andrade”, e 

patrulleira “Paio Gómez Chariño, coas mesmas titulacións, certificados, etc. 

desenvolven as mesmas funcións a bordo, salvo ás competencias propias de axentes 

de autoridade dos membros deste Servizo, aplícándóselle uns coeficientes redutores 
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do 0,35 por ser tripulantes de buques de salvamento e loita contra a contaminación 

contratados por unha empresa privada. 

Outro tanto acontece co persoal que desenvolve funcións de inspección 

pesqueira a bordo de embarcacións noutras comunidades autónomas, pero que en 

vez de ser persoal estatutario manteñen unha relación laboral coas administracións 

respectivas. A este persoal a Circular nº 4/2017 do Instituto Social da Mariña, de 

aplicación dos coeficientes redutores da idade de xubilación no Réxime Especial da 

Seguridade Social dos Traballadores do Mar os inclúe, na terceira instrución, 

relativa a cuantía dos coeficientes redutores, no epígrafe 3.2 pesca (ao noso entender 

erroneamente xa que tiñan que estar no epígrafe 3.1 Mariña Mercante). Persoal 

laboral das Inspeccións pesqueiras das Comunidades autónomas, establecendo que 

son asimilables aos tripulantes de embarcacións de ata 10 TRB sempre que se 

encontren encadrados no Réxime Especial da Seguridade Social dos Traballadores 

do Mar, recoñecéselle un coeficiente do 0,15. 

Esta situación de discriminación xa foi demandada polo Partido Popular, o 6 

de maio de 2016, presentando unha proposición non de lei que reclamaba un trato 

xusto, instando a Xunta de Galiza a dirixirse ao Goberno do estado para que impulse 

as xestións e reformas normativas que se estimen precisas dirixidas a incluír o cadro 

de persoal dos Gardacostas de Galiza no Réxime Especial dos Traballadores do Mar, 

e en todo caso, garantir que poidan beneficiarse da aplicación dos correspondentes 

coeficientes redutores de cara a súa xubilación. 

Medidas que non se adoptaron na última interpretación que tivo lugar coa 

publicación da Circular nº 4/2017 de aplicación dos coeficientes redutores da idade 

de xubilación no Réxime Especial da Seguridade Social dos Traballadores do Mar. 
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O que está levando ao persoal de Gardacostas de Galiza a reclamar os seus 

dereitos diante dos tribunais, os cales xa teñen emitido sentenza favorable incluíndo 

o período traballado de conformidade co Real Decreto 1311/2007, de 5 de outubro, e 

disposicións concordantes, e elo aínda que se teña cotizado no RXSS, circunstancia 

que considera o xuíz, que non é obstáculo para estimar a aplicación do COE. 

Entendendo que de acordo ao Real Decreto 1311/2007, de 5 de outubro, polo 

que se establecen novos criterios para determinar a pensión de xubilación no Réxime 

Especial da Seguridade Social dos Traballadores do Mar, de acordo ao tipo de 

embarcación, e cuxo Capítulo I regula as actividades que determinan a redución da 

idade mínima de xubilación e coeficientes a aplicar nelas”, que o persoal estatutario 

que desenvolve labores de inspección, salvamento e loita contra a contaminación a 

bordo de embarcacións da Administración debería estar encadrados no Artigo 1. a) 

Mariña Mercante. E no epígrafe da escala de coeficientes redutores no apartado: 2º. 

Buques de carga, remolcadores de altura, plataformas petrolíferas e gas, buques de 

investigación oceanográfica e pesqueira, embarcacións e buques de salvamento e 

loita contra a contaminación: 0,35. 

Polo tanto, dado que tanto se é persoal estatutario como externalizado, ambos 

desenvolven as súas funcións nas embarcacións que pertencen ao Servizo de 

Gardacostas, con funcións similares como membros da tripulación, pero 

complementadas para o persoal de Gardacostas coas de axente da autoridade. E dado 

que o Real Decreto 1311/2007, de 5 de outubro establece como novo criterio o tipo 

de buque no que o traballador desenvolve o seu servizo entendemos que a igual 

traballo debe corresponder igual prestacións polo que para non continuar coa actual 

discriminación, compre aplicar a interpretación correcta na correspondente Circular 
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do Instituto Social da Mariña as embarcacións da 8ª Lista, e así corrixir a actual 

discriminación do persoal estatutario embarcado nos buques das administracións. 

 

Co obxectivo de emendar esta discriminación e apoiar esta xusta petición, o 

Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego presenta a seguinte proposición 

non de lei para debate en comisión: 

“O Parlamento de Galiza insta ó Goberno galego a impulsar as seguintes 

medidas: 

1.- Dirixirse ao Ministerio de Emprego e Seguridade Social para que 

modifique a actual normativa en vigor de xeito que nas actividades que determinan a 

redución da idade mínima de xubilación e coeficientes redutores da Mariña 

Mercante, se inclúan as embarcacións e buques de inspección, busca, salvamento e 

loita contra a contaminación adscritas ao servizo das administracións públicas. 

2.- Requirir a aplicación dos coeficientes redutores ó persoal estatutario que 

desenvolve labores de inspección, salvamento e loita contra a contaminación a bordo 

de embarcacións da Administración, con carácter retroactivo, de acordo aos criterios 

da Mariña Mercante establecidos no Real Decreto 1311/2007, de 5 de decembro e da 

Circular nº 4/2017 de aplicación dos coeficientes redutores da idade de xubilación 

no Réxime Especial da Seguridade Social dos Traballadores do Mar, incluídos na 

instrución terceira: cuantía dos coeficientes redutores, apartado 3.1 mariña mercante, 

punto 2º Buques de carga, remolcadores de altura, plataformas petrolíferas e de gas, 

buques de investigación oceanográfica e pesqueira de 100 TRB ou máis toneladas de 
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rexistro bruto (TRB), embarcacións e buques de salvamento e loita contra a 

contaminación cun coeficiente redutor do 0,35. 

 

Santiago de Compostela, 5 de xaneiro de 2018 

 

Asdo.: Montserrat Prado Cores 

Noa Presas Bergantiños 

Olalla Rodil Fernández 

Xosé Luis Rivas Cruz 

Luis Bará Torres 

Deputadas e deputados do G.P. do BNG 

Ana Pontón Mondelo  

Portavoz do G.P. do BNG 

 

 

 

Asinado dixitalmente por: 

 

María Montserrat Prado Cores na data 05/01/2018 10:19:33 

 

Xose Luis Rivas Cruz na data 05/01/2018 10:19:40 

 

Olalla Rodil Fernández na data 05/01/2018 10:19:42 
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Noa Presas Bergantiños na data 05/01/2018 10:19:45 

 

Xosé Luis Bará Torres na data 05/01/2018 10:19:47 

 

Ana Pontón Mondelo na data 05/01/2018 10:19:55 
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    Á MESA DO PARLAMENTO 

 

O Grupo Parlamentario de En Marea, por iniciativa dos seus deputados 

Francisco Casal Vidal, Marcos Cal Ogando e Antón Sánchez García,  ao 

abeiro do artigo 160 do Regulamento da Cámara, presenta a seguinte 

Proposición non de lei, para o seu debate na Comisión 6.ª, relativa ás sondaxes 

que realiza a empresa “Sociedad Cobre San Rafael, S.L.”  nos concellos de 

Touro e O Pino. 

                                                                                     

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

A Plataforma Veciñal “Mina Touro-O Pino Non” fainos traslado destes asuntos 

que facemos nosos:  

 

En relación ás sondaxes e prospeccións mineiras que realiza a empresa “Sociedad 

Cobre San Rafael, S.L.”  nos concellos de Touro e O Pino, constátase o seguinte: 

 

1.- Ausencia dun estudo hidrolóxico e  eot cnico  ue  ermita identificar 

claramente as fontes, cauces, cursos de auga, etc., existentes na área de 

realización das labores mineiras. A falla destes estudos implica un risco 

inminente para os acuíferos subterráneos e a capa freática. Calquera alteraci n da 

ca a fre tica  roducir a un a alteraci n dos cauces e dos mananciais  r  imos  

 n a ca a fre tica   un a acumulaci n de au a su terr nea  ue se ato a a un a 

 rofundidade relati amente  e uena  ai o o ni el do c an   oncretamente   un 

acuífero, coa diferenza de que os acuíferos poden estar tamén a maiores 

profundidades. Como queira que os lugares onde se realizan as sondaxes en xeral 

están próximos a regatos, cauces e fontes, existe un risco probable e inminente de 
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alteración das augas empregadas para o subministro humano. De feito a empresa 

non identificou os mananciais que están a ser usados para abastecemento humano 

e gandeiro, polo que as probabilidades da súa afectación son bastante evidentes. 

Delas aliméntanse os pozos e as fontes de auga   ota le ou non   on os acu feros 

m is e  ostos   contaminaci n  ro eniente da su erficie  Para a maior a dos 

cultivos agrícolas e gandeiros a capa freática debe atoparse a certa profundidade, 

porque a profundidades menores o rendemento redúcese, polo que podería verse 

afectada a rendibilidade das terras agrícolas e gandeiras co conseguinte prexuízo 

para as cabanas gandeiras e explotacións agrícolas. Polo principio de precaución 

en materia medioambiental solicítase a suspensión temporal das sondaxes en 

tanto en canto non se dispoña dos correspondentes estudos que permitan garantir 

ás comunidades o abastecemento de auga. 

 

2.- Ausencia de autorización de Augas de Galicia para o emprego de auga nas 

sondaxes que se están a realizar. 

 

3.- Falla de seguridade na realización das sondaxes e ausencia dun perímetro de 

seguridade, o que implica a existencia dun risco inminente de calquera accidente. 

 

  -   falla dun estudo  eot cnico su  n o risco de des rendemento de noiros   

 

5.- Ausencia de medidas correctoras de mitigación de desprendementos e 

accidentes.  

 

6.-Falla de sinalización adecuada das labores mineiras. 

 

Ante todo o exposto, consideramos que o Goberno da Xunta de Galicia debe 

intervir e, a este fin, o Grupo Parlamentar de  En Marea presenta a seguinte 

Proposición non de lei para o seu debate en Comisión: 
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O Parlamento de Galicia insta á Xunta de Galicia  a: 

 

1.- Suspender cautelarmente as sondaxes mineiras que se están a realizar e 

demais labores en tanto en canto non se garanta a viabilidade dos acuíferos  

 o os  cauces  fontes e demais recursos   dricos  ue a astecen    o oaci n    

cabana gandeira e ás explotacións agrícolas. 

 

2.- Exixir a adecuada sinalización das labores mineiras, fixación de perímetros de 

seguridade, e o aseguramento dos noiros. 

 

3.- Decretar a suspensión inmediata das labores mineiras mentres que a empresa 

non dispoña de autorización de Augas de Galicia para a realización de sondaxes 

mineiras, en tanto que esta actividade require de título específico habilitante ao 

efecto, e ausencia de autorización de verquido. 

 

 Santiago de Compostela, 5 de xaneiro de 2018. 

 

Asdo.: Francisco Casal Vidal,  Asdo.: Luís Villares Naveira 

 Marcos Cal Ogando   Voceiro do G.P. de En Marea 

 Antón Sánchez García 

 Deputados do G.P. de En Marea. 

 

 

 

Asinado dixitalmente por: 

 

Francisco Casal Vidal na data 05/01/2018 11:17:59 

 

Marcos Cal Ogando na data 05/01/2018 11:18:25 
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Antón Sánchez García na data 05/01/2018 11:18:36 

 

Luis Villares Naveira na data 05/01/2018 11:18:45 
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Á Mesa do Parlamento 

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

das deputadas e deputados Noa Presas Bergantiños, Luis Bará Torres, Ana Pontón 

Mondelo, Xosé Luis Rivas Cruz, Olalla Rodil Fernández e Montserrat Prado 

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

Proposición non de lei para o seu debate na Comisión 3ª. 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

As perspectivas para o 2018 canto á suba de prezos e o seu correlato na 

situación económica das e dos galegos non é todo o alentadora que pretende a 

autocomplacencia do Partido Popular na Xunta e no Estado. Desde o Bloque 

Nacionalista Galego temos unha fonda preocupación pola situación que atravesan 

moitos galegos e galegas mentres vemos como malia incrementárense os custos da vida 

(luz, gas, combustíbeis, peaxes…) non aumenta a capacidade económica e isto leva a 

que moitas persoas o pasen realmente mal para pagar servizos tan básicos como a 

electricidade. 

Desta forma, os datos correspondentes ao cuarto trimestre de 2017 da Enquisa 

coxuntural aos fogares galegos IGE amosan que o 45,38% chega con dificultade a fin 

de mes e o 6,98% con moita dificultade. Se comparamos co mes anterior, aínda que 

aumentan levemente os fogares que chegan con facilidade a fin de mes, non acada nin o 

50%. Se comparamos os datos anuais aínda que vemos unha leve baixada dos casos 

máis extremos, vemos como aumenta o tramo intermedio, o daqueles fogares que 
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chegan con dificultade a fin de mes. Isto amosa a consolidación da tendencia a que máis 

da metade dos fogares galegos teñan dificultades para chegar a fin de mes.  

Unha mostra máis de que temos unha Galiza cada vez máis desigual, podémolo 

ver tamén nos datos de emprego a respecto de 2017 que demostran como avanza a 

temporalidade e a precariedade e como tamén se consolida que a evolución do emprego 

en Galiza é peor que a do Estado (perdemos máis emprego e perdemos máis afiliacións 

á seguridade social). Neste contexto, as políticas económicas irresponsábeis do PP na 

Xunta e no Estado lévannos a unha suba constante dos prezos que as economías 

familiares non son quen de soportar. Se 2017 acabou deixando un IPC por riba do 1,8%, 

comezamos 2018 como un novo ano de perda de poder adquisitivo (tanto dos 

traballadores das empresas privadas, como dos públicos como das e dos pensionistas). E 

dentro do aumento de prezos hai unha cuestión especialmente preocupante: o prezo da 

electricidade.  

O prezo da electricidade subiu un 10% en 2017 e prevese para este mes un novo 

incremento de máis do 2%. Factores como a seca e o sistema de fixación do prezo da 

factura, sempre en base á tecnoloxía máis cara que participa, inflúen. Porén, non son a 

única causa de que teñamos unha factura tan elevada e hai decisións políticas que se 

poden tomar con carácter inmediato para abaratala.  

A electricidade ten no Estado Español ten unha fiscalidade excesiva, o IVE no 

tramo máis alto, do 21%, o que fai que sexa un dos IVE máis altos de Europa por detrás 

dos países nórdicos e ao que se suman outras cargas como o Imposto Especial de 

Electricidade. Faise a todas luces evidentes que é precisa unha racionalización da súa 

fiscalidade, que pasaría por reducir os impostos aplicados e a comezar por rebaixar o 

IVE do 21% ao tipo superreducido do 4%. A única razón para que isto non se faga é o 

afán recadatorio do Estado, polo que nun contexto onde a factura eléctrica ten chegado 
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aos niveis máis altos da última década mentres aumenta a recadación do Estado a niveis 

pre crise, é preciso aplicar un IVE acorde coa concepción da enerxía como un servizo 

elemental. 

 

Por todo isto, o Grupo Parlamentar do BNG presenta a seguinte proposición non 

de lei para o seu debate na Comisión 3ª: 

“O Parlamento Galego acorda instar á Xunta de Galiza a demandar do Goberno 

Central a inmediata redución do Imposto de Valor Engadido sobre a Electricidade do 

21% actual ao superreducido 4%.” 

 

Santiago de Compostela, 5 de xaneiro de 2018 

 

Asdo.: Noa Presas Bergantiños 

Montserrat Prado Cores 

Olalla Rodil Fernández 

Xosé Luis Rivas Cruz 

Luis Bará Torres 

Deputadas e deputados do G.P. do BNG 

Ana Pontón Mondelo  

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

 

Noa Presas Bergantiños na data 05/01/2018 12:54:06 

 

María Montserrat Prado Cores na data 05/01/2018 12:54:11 

 

Olalla Rodil Fernández na data 05/01/2018 12:54:13 

 

Xose Luis Rivas Cruz na data 05/01/2018 12:54:16 

 

Xosé Luis Bará Torres na data 05/01/2018 12:54:20 

 

Ana Pontón Mondelo na data 05/01/2018 12:54:23 
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Á Mesa do Parlamento 

 

O Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, por iniciativa do 

seu deputado-portavoz Xoaquín Fernández Leiceaga, do deputado 

Abel Losada Alvarez e da deputada Matilde Begoña Rodríguez 

Rumbo, ao abeiro do disposto no artigo 160 do Regulamento da 

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

Comisión 3.ª, Economía, Facenda e Orzamentos. 
 

Exposición de motivos 

 

Nos últimos dias asistimos a dúas decisións do Goberno central que 

teñen unha consecuencia moi directa nas contas autonómicas para 

2018, e en concreto nas de Galicia. 

 

Primeiro, o recálculo das entregas a conta de impostos especiais, IVA e 

IRPF, así como dos Fondos de Suficiencia Global e Garantía de 

Servizos Públicos Fundamentais. 

 

Segundo, a non prórroga do Imposto de Patrimonio. 

 

Aínda que o ministro de Facenda, o Sr. Montoro, aduce que estas 

decisións están vinculadas á prórroga orzamentaria, o certo é que son 

decisións discrecionais e unilaterais do Goberno central, que poñen de 

manifesto unha grave quebra do principio de lealdade constitucional –

básico nun modelo federal-.  

 

Só se explican pola instrumentación partidaria das institucións e unha 

concepción neocentralista. 

 

O recálculo das entregas a conta altera substancialmente as cantidades 

comunicadas no mes de xullo, coas que a Xunta de Galicia 

confeccionou o documento orzamentario e o Parlamento o aprobou. 

Anula na práctica o incremento de ingresos sobre o orzamento 

definitivo de 2017, previsto para este exercicio, ao supoñer unha merma 

estimada de máis de 300 millóns de euros. 
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O Imposto de Patrimonio figuraba no orzamento da Xunta de Galicia 

para 2018 cunha previsión de ingresos de 71 millóns de euros.  

 

Polo tanto, en conxunto hai un quebranto próximo aos 400 millóns de 

euros nas contas de Galicia. 

 

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 poñer en marcha as 

accións de índole legal e política para o restablecemento da situación 

previa e a defensa dos intereses da cidadanía de Galicia, que conduzan 

á plena vixencia do Imposto de Patrimonio para 2018 e ás entregas a 

conta comunicadas en xullo de 2017. 

 

Pazo do Parlamento, 5 de xaneiro de 2018 

 

Asdo.: Xoaquín Fernández Leiceaga 

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

 

Asdo.: Abel Losada Alvarez 

  Matilde Begoña Rodríguez Rumbo 

Deputado e deputada do G.P. dos Socialistas de Galicia 

 

 

 
Asinado dixitalmente por: 

 
Xoaquín María Fernández Leiceaga na data 05/01/2018 12:47:08 

 
Abel Fermín Losada Álvarez na data 05/01/2018 12:47:15 

 
Matilde Begoña Rodríguez Rumbo na data 05/01/2018 12:47:22 
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

O Grupo Parlamentar de En Marea, por iniciativa das súas deputadas e deputados 

Paula Vázquez Verao, Eva Solla Fernández, Luís Villares Naveira, Antón 

Sánchez García, Carmen Santos Queiruga, Magdalena Barahona Martín, Marcos 

Cal Ogando, Francisco Casal Vidal, Luca Chao Pérez, Ánxeles Cuña Bóveda, 

Manuel Lago Peñas, Juan José Merlo Lorenzo, Paula Quinteiro Araújo e Davide 

Rodríguez Estévez, ao abeiro do disposto no artigo 160 do Regulamento da 

Cámara, presenta a seguinte Proposición non de lei para o seu debate na 

Comisión 5.ª. 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

No Informe da Valedora do Pobo de 2016 recóllense queixas relacionadas co 

acceso a tratamentos e medicamentos entre as que destaca a “alarma social 

importante ante a aparición de pacientes afectados por meninxite e a dificultade 

de obter unha vacina de recente aparición”.  

 

O informe 2013 da Ponencia de Programas y Registro de Vacunaciones, do 

Ministerio de Sanidade, avalía as vantaxes preventivas en canto ás secuelas que a 

meninxite B deixa nun 20% dos casos e calcula que a vacinación masiva  contra 

o meningococo B evitaría 631 casos desta enfermidade no Estado cada cinco 

anos en menores de 5. 

Os resultados dun estudo realizado no laboratorio de referencia de meningococos 

indican que o 68,7% das cepas analizadas estarían potencialmente cubertas e a 

súa eficacia xa se ten demostrado en ensaios en distintos grupos de idade. 

Pediatras manteñen a súa recomendación de incluír a vacina da Meninxite B no 

calendario oficial e lembran que a letalidade en menores dun ano está en torno ao 

11 %. Os e as pediatras teñen claro que o principal argumento para non introducir 
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a vacina do meningococo B é que o goberno non considera a taxa o 

suficientemente elevada como para xustificar una inmunización masiva, a pesar 

de que 7 de cada 10 casos de meninxite son do serogrupo B. 

Nais e pais galegos demostraron o seu interese viaxando a Portugal para 

comprala antes da súa venda nas farmacias galegas. 

A vacina autorizouse no ano 2013 en Galicia. En principio foi só para uso 

hospitalario. En outubro del 2015 autorizouse a súa venda con receita, pero nin o 

Sergas nin ningún organismo sanitario autonómico a financian, aínda que se 

receita por parte das e dos pediatras en Galicia. A vacina custa 106 € por dose. 

O Sergas só financia a vacina contra a meninxite B para as persoas con risco de 

padecela. Se as e os menores non teñen factores de risco, a utilización desta 

vacina pasa ser unha decisión persoal de nais e pais e está condicionada pola súa 

situación económica. 

Na época dos 70 e 80, Galicia sufriu o maior brote epidémico de Europa 

Occidental, que afectou a miles de menores, provocando o falecemento de moitas 

e moitos deles. Segundo Cristina Regojo, médica do Sergas e directora en Galiza 

da Fundación Irene Megías contra a Meninxite,  “isto xa no ocorre grazas sobre 

todo á implantación das vacinas contra xermes que naquela época producían 

moitos casos de meninxite por Meningococo C, Haemophilus Influenzae e 

Neumococo. Sen embargo, a meninxite segue sendo endémica en Galicia: 

prodúcense casos illados de forma constante, con presenza ocasional de brotes 

epidémicos”.  

A media estatal de casos de enfermidade meningocócica é de 3 casos por 100.000 

habitantes/ ano. Galiza ten unha media de 5 casos, que case duplica a media 

estatal. Descoñécese por que en Galiza e no norte ibérico en xeral existe una taxa 

de prevalencia maior desta enfermidade, sospeitándose que poida deberse a 

condicionantes xenéticos e/ou ambientais . 
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Pero non se trata dun problema cuantitativo, é un problema cualitativo, xa que os 

grupos de idades de maior risco son menores de 5 anos e mocidade entre 15 e 25 

anos. 

Segundo a Fundación Irene Megías contra a Meninxite e os e as profesionais da 

Pediatría, a única prevención obxectiva é a vacinación.  

Polo exposto, o Parlamento de Galicia insta á Xunta a incluír no calendario de 

vacinación a vacina da Meninxite B garantindo a súa gratuidade e universalidade. 

 

 Santiago de Compostela, 8 de xaneiro de 2018. 

 

 

 

 

 

 

 

Asinado dixitalmente por: 

 

Paula Vázquez Verao na data 08/01/2018 10:27:09 

 

Eva Solla Fernández na data 08/01/2018 10:27:17 

 

Luis Villares Naveira na data 08/01/2018 10:27:31 

 

Antón Sánchez García na data 08/01/2018 10:27:42 

 

Carmen Santos Queiruga na data 08/01/2018 10:27:49 
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María de los Ángeles Cuña Bóveda na data 08/01/2018 10:27:56 

 

Juan José Merlo Lorenzo na data 08/01/2018 10:28:00 

 

Luca Chao Pérez na data 08/01/2018 10:28:04 

 

Paula Quinteiro Araújo na data 08/01/2018 10:28:07 

 

Magdalena Barahona Martín na data 08/01/2018 10:28:11 

 

José Manuel Lago Peñas na data 08/01/2018 10:28:14 

 

Francisco Casal Vidal na data 08/01/2018 10:28:17 

 

David Rodríguez Estévez na data 08/01/2018 10:28:21 

 

Marcos Cal Ogando na data 08/01/2018 10:28:25 
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Á Mesa do Parlamento 

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

das deputadas e deputados Montserrat Prado Cores, Luis Bará Torres, Ana Pontón 

Mondelo, Xosé Luis Rivas Cruz, Olalla Rodil Fernández e Noa Presas Bergantiños, 

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

de lei para o seu debate en Comisión, relativa á petición de cese da represión contra 

pobo mapuche por parte do Goberno de Arxentina. 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

O pobo mapuche conta na actualidade con 1.700.000 persoas repartida entre o 

sur de Arxentina (20% da poboación ) e Chile (80%), sendo un dos poucos pobos 

indíxenas que resistiu á colonización española. 

As comunidades mapuches reivindican a propiedade sobre os territorios que 

historicamente lles pertencen, situados en territorio de Arxentina e Chile. 

A finais do S.XIX Arxentina lanzou unha ofensiva militar contra os mapuches, 

que denominaron ”Conquista del desierto”, despois de ser expulsados do seu territorio 

ancestral, as terras foron ocupadas polo estado e entregadas a empresas propiedade da 

inmigración europea. 

Na República de Arxentina, e de maneira específica na Patagonia, o goberno de 

Mauricio Macri prosegue coa ofensiva de reprimir as protestas sociais do pobo mapuche 

e das organizacións en contra dos proxecto de venta masiva de terreos ás multinacionais 

foráneas, e que teñen a Benetton e outras trasnacionais coma sostén empresarial.  

73183



       

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

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 

 

 

2 

 

Estas protestas tiveron o seu punto álxido coa desaparición forzada de Santiago 

Maldonado que foi atopado morto meses despois no río Chubut. A súa desaparición 

produceuse durante a represión da policía ao pobo mapuche , no transcurso das accións 

de reivindicación de 900.000 hectáreas que forman a Estancia Leleque, situadas no 

noroeste da provincia de Chubut , que quedou nas mans da “Compañía de Tierras Sud 

Argentina SA”, instalada en 1891, e que pasou en 1991 a formar parte da multinacional 

Benetton. 

Neste contexto de represión, a finais do pasado mes de novembro a Prefectura 

Naval Arxentina, procedeu a desaloxar violentamente á comunidade mapuche Lafken 

Winkul Mapu, na zona do lago Mascardi, na provincia de Río Negro. A actuación da 

Prefectura, deu como resultado, persoas feridas, detidas e o máis grave a morte do 

mozo. 

De novo a represión da policía durante unha protesta da comunidade mapuche 

en Bariloche deixou unha persoa morta, Rafael Nahuel, mapuche de 22 anos e militante 

da Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP), un sindicato que 

agrupa aos traballadores informais. 

Toda a información de que se dispón indica que a morte de Rafael Nahuel 

produciuse por feridas de bala disparada pola Prefectura Naval que perseguiron a 

integrantes da organización Resistencia Ancestral Mapuche. 

 

Estamos ante un novo feito gravísimo, nun país teoricamente democrático, no 

contexto dunha brutal represión levada a cabo pola Prefectura Naval Arxentina contra o 

pobo mapuche, polo que o Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego presenta 

a seguinte proposición non de lei para o seu debate en comisión: 
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“O Parlamento de Galiza condena a actuación de represión do Goberno de 

Arxentina contra o pobo mapuche que ocasionou a morte de Rafael Nahuel. 

O Parlamento de Galiza insta ao Goberno galego a dirixirse ao Goberno español 

para que demande ao Goberno de Arxentina: 

-A depuración de todas as responsabilidades, incluídas as do estado, derivadas 

da morte de Rafael Nahuel e das violentas represións das protestas do pobo mapuche. 

-O cese de todas as accións de represión que realiza contra o pobo mapuche.” 

 

Santiago de Compostela, 8 de xaneiro de 2018 

 

Asdo.: Montserrat Prado Cores 

Noa Presas Bergantiños 

Olalla Rodil Fernández 

Xosé Luis Rivas Cruz 

Luis Bará Torres 

Deputadas e deputados do G.P. do BNG 

Ana Pontón Mondelo  

Portavoz do G.P. do BNG 

 

 

 

Asinado dixitalmente por: 
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María Montserrat Prado Cores na data 08/01/2018 11:02:56 

 

Noa Presas Bergantiños na data 08/01/2018 11:03:00 

 

Olalla Rodil Fernández na data 08/01/2018 11:03:05 

 

Xose Luis Rivas Cruz na data 08/01/2018 11:03:09 

 

Xosé Luis Bará Torres na data 08/01/2018 11:03:13 

 

Ana Pontón Mondelo na data 08/01/2018 11:03:16 
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Á Mesa do Parlamento 

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

das deputadas e deputados Luis Bará Torres, Montserrat Prado Cores, Ana 

Pontón Mondelo, Xosé Luis Rivas Cruz, Olalla Rodil Fernández e Noa Presas 

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

Proposición non de lei para o seu debate en Comisión. 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

1. O pasado 30 de novembro de 2017, o sr. Mariano Rajoy, presidente do 

goberno de España, manifestou nunha visita ao patrulleiro Infanta Cristina, o seu 

descoñecemento e estrañeza polo cambio de denominación da rúa Salvador Moreno, 

que desde fai 15 anos leva o nome de Rosalía de Castro. Na súa intervención, o sr. 

Rajoy chegou a afirmar que segue utilizando a antiga denominación, que foi 

suprimida por un acordo democrático da corporación municipal de Pontevedra. Un 

mal exemplo, o do sr. Presidente do Goberno, que di ser tan amante e defensor da 

democracia e da legalidade. 

2. Para o BNG, resulta moi grave que unha das máximas autoridades do 

Estado reivindique o nome dun militar golpista, ministro da Ditadura franquista, e 

que foi responsábel dunha cruenta represión contra a poboación civil que causou 

miles de mortes. A actitude e as palabras do sr Rajoy constitúen una ataque 

intolerábel contra os valores democráticos, e unha ofensa cara ás vítimas da 

represión franquista. Por iso merecen a repulsa, o rexeitamento e condena de todas 
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as persoas e institucións que defendan os valores democráticos, a xustiza e a 

verdade. 

3. Actualmente, o militar golpista e ministro franquista Salvador Moreno 

segue dándolle nome a un centro educativo de Pontevedra, dependente do Ministerio 

de Defensa e concertado coa Consellaría de Educación. Para o BNG é un absoluto 

contrasentido e unha anomalía histórica e democrática que un responsábel directo da 

represión fascista lle dea nome a unha institución educativa que debe ter entre os 

seus obxectivos a defensa de  valores democráticos, da paz, da convivencia e o 

respecto. 

4. A teima do sr Rajoy en seguir utilizando o antigo nome da rúa, ademais 

dun acto de desacato a unha decisión lexítima e democrática do concello de 

Pontevedra, constitúe un acto de menosprezo cara a Rosalía de Castro, persoa que 

ademais de ser a nosa escritora máis universal, protagonista principal do 

renacemento literario galego do século XIX, representa valores antitéticos aos do 

militar golpista: a defensa de Galiza e das súas clases populares, o feminismo, o 

compromiso coa lingua galega, a loita pola igualdade, a xustiza e a dignidade 

humana. 

 

Polo anteriormente exposto, o Grupo Parlamentar do BNG presenta a 

seguinte proposición non de lei para o debate en comisión: 

“O Parlamento galego expresa o seu rexeitamento e condena das 

declaracións do presidente do goberno, Mariano Rajoy, reivindicando a figura do 
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militar golpista e ministro franquista Salvador Moreno, ignorando unha decisión 

democrática do concello de Pontevedra, e menosprezando a Rosalía de Castro. 

O Parlamento galego insta a Xunta de Galiza a solicitar do goberno do 

Estado o cambio da denominación do centro escolar “Salvador Moreno”, situado na 

rúa Rosalía de Castro de Pontevedra e dependente do Ministerio de Defensa, por ser 

a súa figura contraria aos valores democráticos e aos principios educativos.” 

 

Santiago de Compostela, 8 de xaneiro de 2018 

 

Asdo.: Luis Bará Torres 

Montserrat Prado Cores 

Noa Presas Bergantiños 

Olalla Rodil Fernández 

Xosé Luis Rivas Cruz 

Deputadas e deputados do G.P. do BNG 

Ana Pontón Mondelo  

Portavoz do G.P. do BNG 

 

 

 

Asinado dixitalmente por: 

 

Xosé Luis Bará Torres na data 08/01/2018 11:47:31 
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María Montserrat Prado Cores na data 08/01/2018 11:47:36 

 

Xose Luis Rivas Cruz na data 08/01/2018 11:47:40 

 

Olalla Rodil Fernández na data 08/01/2018 11:47:41 

 

Noa Presas Bergantiños na data 08/01/2018 11:47:43 

 

Ana Pontón Mondelo na data 08/01/2018 11:47:51 
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Á Mesa do Parlamento 

 

O Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, por iniciativa das 

súas deputadas e do seu deputado Patricia Vilán Lorenzo, Raúl 

Fernández Fernández e María Luisa Pierres López, a través do seu 

portavoz, e ao abeiro do disposto no artigo 160 do Regulamento da 

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

o seu debate en Comisión 2.ª, Ordenación Territorial, Obras 

Públicas, Medio Ambiente e Servizos. 

 

Exposición de motivos 

 

Os fogos artificiais, petardos, bombas de palenque e artefactos de 

pirotecnia en xeral son un espectáculo singular, mais teñen un impacto 

negativo sobre o medio natural -especialmente a fauna- e sobre 

determinados colectivos sociais -como a nenez, as persoas maiores e as 

enfermas-. Tamén sobre os animais domésticos, especialmente sobre 

aqueles cun ouvido máis agudizado, como cans e gatos.   

 

O 30 de novembro do pasado ano, o Concello de Vilagarcía aprobaba 

por unanimidade unha moción para avaliar o emprego de métodos de 

pirotecnia máis silenciosos e cun menor impacto sobre a cidadanía, a 

fauna silvestre e os animais de compañía e domésticos. Pois é que 

Galicia conta cun decreto (o 106/2015, de 9 de xullo) sobre 

contaminación acústica, que contempla as medidas necesarias para 

previr, vixiar e corrixir a contaminación acústica e así evitar e reducir 

os danos que desta se poden derivar para a saúde humana, os bens ou o 

medio ambiente. Este decreto non é outra cousa que a norma de 

desenvolvemento da lei estatal do ruído, de 2003, e nel establécese que 

os concellos deberán contar cunha ordenanza de protección contra a 

contaminación acústica que estea adaptada á normativa básica no prazo 

máximo dun ano dende a entrada en vigor do propio decreto e que será 

a Consellería de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio a que 

aprobe unha proposta de ordenanza que servise de modelo. 

 

Pero neste decreto sobre contaminación acústica nada se di sobre 

medidas específicas que eviten situacións de perigo para a saúde 

animal, polo que, estando pendente o decreto de desenvolvemento da 
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Lei de protección e benestar dos animais de compañía de Galicia, de 

2017, esta norma podería ser a máis acaída. 

 
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, na liña de avanzar cara a 

actividades públicas cun menor impacto ambiental, social e animal, a: 

 

1. Que inclúa, no Decreto de desenvolvemento da Lei de protección 

e benestar dos animais de compañía de Galicia 4/2017, de 3 de 

outubro, un artigo específico sobre o emprego de métodos de 

pirotecnia máis silenciosos e cun menor impacto sobre a fauna 

silvestre e os animais de compañía e domésticos e que contemple 

medidas de protección animal que eviten situacións de perigo 

para a saúde animal. 

2. Que elabore un decálogo de boas prácticas para o lanzamento de 

artefactos de pirotecnia. 

3. Que comunique, no primeiro semestre do ano, unha relación dos 

concellos de Galicia que teñen aprobado ordenanza específica de 

protección contra a contaminación acústica. 

 

 

 Pazo do Parlamento, 8 de xaneiro de 2018 

 

 Asdo.: Patricia Vilán Lorenzo 

   Raúl Fernández Fernández 

   María Luisa Pierres López 

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

 

 Asdo.: Xoaquín Fernández Leiceaga 

 Portavoz do G.P. dos Socialistas de Galicia 

  

 

 
Asinado dixitalmente por: 

 
Patricia Vilán Lorenzo na data 08/01/2018 12:48:10 
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Raúl Fernández Fernández na data 08/01/2018 12:48:15 

 
María Luisa Pierres López na data 08/01/2018 12:48:21 

 
Xoaquín María Fernández Leiceaga na data 08/01/2018 12:48:25 
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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 Vilán Lorenzo, 

Concepción Burgo López, Juan Manuel Díaz Villoslada e Matilde 

Begoña Rodríguez Rumbo, a través do seu portavoz, e ao abeiro do 

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

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

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

 

Exposición de motivos 

 

Galicia ten dúas linguas, galego e castelán, e unha Lei de normalización 

lingüística dende o 15 de xuño de 1983. Esta lei di, no seu artigo 7.3, 

que a Xunta de Galicia promoverá, de acordo cos órganos 

correspondentes, a progresiva normalización do uso do galego na 

Administración de Xustiza.  

 

Mais o certo é que o uso da nosa lingua na xustiza é absolutamente 

residual e non hai datos oficiais actualizados, nin sequera cando dende 

este grupo parlamentario se lle piden expresamente ao Goberno. Así, a 

última resposta ás nosas preguntas, de data 22 de decembro de 2017, 

dicía que “a Xunta de Galicia mantén un pleno compromiso co 

exercicio do dereito ao uso do galego en xuízos por parte de calquera 

persoa ou profesional do Dereito e que a Administración autonómica 

promove diversas actuacións para garantir a cooficialidade das dúas 

linguas e o uso da lingua habitual da cidadanía nos termos previstos no 

artigo 231 da Lei Orgánica do Poder Xudicial”. Pero non dá datos sobre 

a actividade en galego dos letrados e letradas da Xunta de Galicia nin 

sobre as sentenzas e documentación xudicial, probablemente porque 

eses datos non son bos para o Goberno.  
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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 elaborar, no primeiro 

semestre de 2018, un informe cos datos oficiais do uso do galego na 

xustiza, dando traslado do mesmo aos grupos parlamentarios do 

Parlamento de Galicia antes do remate do seguinte período de sesións. 

 

Pazo do Parlamento, 8 de xaneiro de 2018 

 

Asdo.: Patricia Vilán Lorenzo 

  Concepción Burgo López 

  Juan Manuel Díaz Villoslada 

  Matilde Begoña Rodríguez Rumbo 

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

 

Asdo.: Xoaquín Fernández Leiceaga 

Portavoz do G.P. dos Socialistas de Galicia 

 

 
Asinado dixitalmente por: 

 
Patricia Vilán Lorenzo na data 08/01/2018 12:55:45 

 
Maria de la Concepción Burgo López na data 08/01/2018 12:55:51 

 
Juan Manuel Díaz Villoslada na data 08/01/2018 12:55:55 

 
Matilde Begoña Rodríguez Rumbo na data 08/01/2018 12:56:01 

 
Xoaquín María Fernández Leiceaga na data 08/01/2018 12:56:03 
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Á Mesa do Parlamento 

 

O Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, por iniciativa das 

súas deputadas e do seu deputado Patricia Vilán Lorenzo, Raúl 

Fernández Fernández e María Luisa Pierres López, a través do seu 

portavoz, e ao abeiro do disposto no artigo 160 do Regulamento da 

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

o seu debate en Comisión 2.ª, Ordenación Territorial, Obras 

Públicas, Medio Ambiente e Servizos. 

 

Exposición de motivos 

 

Os desprazamentos alternativos aos vehículos potencian a preservación 

do medio ambiente e a loita contra o cambio climático.  

 

Como levan tempo denunciando colectivos de usuarios da bicicleta, 

como “Pedaladas” ou “Masa Crítica”, Renfe dificulta a desexable 

combinación de tren e bicicleta para os desprazamentos. Ademais de ter 

que pagar unha tarifa extra por levar a bicicleta no tren (3 euros en 

traxectos de máis de 100 quilómetros), o billete para esta non se pode 

mercar na páxina web ou na aplicación móbil, senón que hai que facer 

obrigatoriamente a compra no despacho de billetes da estación, non 

sabendo ata o momento de chegar se hai ou non sitio para a bicicleta no 

tren, xa que o espazo destinado a estas está limitado a só 3 bicicletas 

por tren, logo de que foran eliminados outros 3 espazos para situar as 

máquinas de venda de comida e bebida. 

 

Tamén ocorre que a venda do billete para a bicicleta faise por traxectos 

completos, é dicir, non se adecúa á viaxe real da persoa usuaria desa 

bicicleta. E así, se unha persoa viaxa entre Pontevedra e Santiago en 

tren coa súa bicicleta, o enganche para esta resérvase para todo o 

traxecto entre Vigo e A Coruña, impedindo que outra persoa que suba 

en Santiago para ir ata a Coruña poda usar o mesmo enganche. 

 

A maiores, en relación coas viaxes alternativas, o EuroVelo Atlántico 

poderíase estender dende Camiña por toda a costa galega, iniciativa que 

a entidade “ConBici” pretende impulsar, aproveitando a ruta 

cicloturística do noso país veciño.  
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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, dentro da potenciación 

dos desprazamentos alternativos aos vehículos e a precisa preservación 

do medio ambiente e a loita contra o cambio climático, a: 

 

1. Que impulse a extensión da iniciativa EuroVelo Atlántico dende 

Camiña por toda a costa de Galicia. 

2. Que demande ao Goberno do Estado que os billetes para 

bicicletas se podan mercar na páxina web ou na aplicación móbil 

de Renfe, que se podan facer por traxectos efectivos e non 

completos e que se amplíen os espazos destinado a bicicletas en 

cada tren.  

 

 

Pazo do Parlamento, 8 de xaneiro de 2018 

 

Asdo.: Patricia Vilán Lorenzo 

  Raúl Fernández Fernández 

  María Luisa Pierres López 

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

 

Asdo.: Xoaquín Fernández Leiceaga 

Portavoz do G.P. dos Socialistas de Galicia 

 

 
Asinado dixitalmente por: 

 
Patricia Vilán Lorenzo na data 08/01/2018 13:04:40 

 
Raúl Fernández Fernández na data 08/01/2018 13:04:46 

 
María Luisa Pierres López na data 08/01/2018 13:04:50 
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Á Mesa do Parlamento 

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

das deputadas e deputados Luis Bará Torres, Montserrat Prado Cores, Ana Pontón 

Mondelo, Xosé Luis Rivas Cruz, Olalla Rodil Fernández e Noa Presas Bergantiños, 

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

de lei para o seu debate en Comisión. 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

1. O CEIP da Igrexa de Chapela-Redondela foi construído nos anos 60 dos 

século XX nun espazo que se viu constrinxido polo desenvolvemento de diversas 

infraestruturas. A que máis impacto negativo causou ao centro foi sen dúbida a 

construción da autoestrada do Atlántico, que nos anos 70 provocou a expropiación de 

parte dos terreos e a afectación do predio e as edificacións escolares. 

2. No ano 2015 o centro educativo viuse de novo afectado polas obras de 

ampliación da autoestrada AP 9 entre Rande o o enlace de Teis, que prevía a 

expropiación de parte dos terreos e a demolición dunha edificación destinada a vestiario 

e sala de profesores. A construción desta infraestrutura viu a agravar a situación do 

colexio, unindo ás deficiencias de ubicación, dificultades de acceso en canto a 

mobilidade e accesibilidade, impacto da autoestrada, limitacións de espazo e 

antigüidade das instalacións, unha nova perda de terreos e equipamento. 

3. Como consecuencia destes graves perxuizos, a comunidade escolar e a 

veciñanza propuxo unha solución con perspectiva de futuro, que pasaba polo traslado e 

a construción dun novo colexio nunha ubicación máis axeitada. Como resultado das 
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negociacións posteriores, acordouse entre o Ministerio de Fomento, a empresa 

concesionaria AUDASA, o concello de Redondela e a Xunta de Galiza, a construción 

dun novo centro educativo nun predio de aproximadamente 34.000 m2 situado no lugar 

de Cidadelle-Chapela. Segundo o acordo acadado, a empresa AUDASA comprometeuse 

á compra do terreo (propiedade da SAREB) e á construción do colexio dacordo coa 

normativa da consellaria de Educación (excluindo o mobiliario e equipamento). A 

administración municipal asumiu o compromiso de xestionar a recualificación dos 

terreos e a dotación dos servizos necesarios: acceso rodado, abastecemento e depuración 

de augas, subministro eléctrico e telecomunicacións. No acordo asinado fíxase como 

prazo máximo para o traslado da actividade escolar ao novo centro o inicio do curso 

2020-2021. Posteriormente, ante a presión da comunidade educativa do centro polo 

impacto das obras de ampliación da autoestrada, a Xunta de Galiza e o concello de 

Redondela anunciaron que o novo colexio entraría en funcionamento no curso 2018-

2019. Mais de momento aínda non comezaron as obras e non se prevé que se inicien a 

curto prazo. 

4. Nestes momentos a situación do centro educativo da Igrexa é insostíbel.  Os 

reiterados incumprimentos da administración local, autonómica e estatal contrastan coas 

présas por poñer en servizo a ampliación da ponte de Rande, co único fin de beneficiar á 

concesionaria da autoestrada. Unha actuación irresponsábel, que afecta gravemente á 

parroquia de Chapela xa que pon en risco a seguridade e a saúde da comunidade escolar 

e da veciñanza. E por se isto fose pouco, asistimos a unha nova burla e a un novo 

atropelo coa posta en servizo do carril de incorporación á AP9 desde Chapela en 

dirección Rande,  que está pegado ao edificio escolar, cando había un compromiso 

verbal e un acordo parlamentario para pospoñelo en tanto non comezase a actividade no 

novo centro educativo. 
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Polo anteriormente exposto, o Grupo Parlamentar do BNG presenta a seguinte 

proposición non de lei para o seu debate en comisión: 

“O Parlamento de Galiza insta ao goberno galego a  

1. Facer xestións diante do concello de Redondela e AUDASA para axilizar os 

trámites para a construción do novo colexio da Igrexa en Chapela, co obxecto de que 

estea rematado para o inicio do curso escolar 2018-2019. 

2. Esixir ao Ministerio de Fomento que non se poña en servizo o carril de acceso 

á AP 9 desde Chapela en dirección Rande mentres non se faga efectivo o traslado da 

actividade lectiva ao novo centro.” 

 

Santiago de Compostela, 8 de xaneiro de 2018 

 

Asdo.: Luis Bará Torres 

Montserrat Prado Cores 

Noa Presas Bergantiños 

Olalla Rodil Fernández 

Xosé Luis Rivas Cruz 

Deputadas e deputados do G.P. do BNG 

Ana Pontón Mondelo  

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

 

Xosé Luis Bará Torres na data 08/01/2018 13:14:56 

 

María Montserrat Prado Cores na data 08/01/2018 13:15:01 

 

Noa Presas Bergantiños na data 08/01/2018 13:15:03 

 

Olalla Rodil Fernández na data 08/01/2018 13:15:07 

 

Xose Luis Rivas Cruz na data 08/01/2018 13:15:10 

 

Ana Pontón Mondelo na data 08/01/2018 13:15:14 
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Á Mesa do Parlamento 

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

das deputadas e deputados , Luis Bará Torres, Montserrat Prado Cores, Ana Pontón 

Mondelo, Xosé Luis Rivas Cruz, Olalla Rodil Fernández e Noa Presas Bergantiños, 

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

de lei para o seu debate en Comisión. 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

1. A recente seca que vimos de padecer volveu por en evidencia os graves 

problemas de abastecemento de auga que pode chegar a padecer a cidade de Vigo. 

Vigo ten 70 km de rede de fibrocemento que, con máis de 30 anos de 

antigüidade, está obsoleta. Así, esta rede presenta problemas de continuas roturas, 

perdéndose así unha grande cantidade de auga para o consumo, polo cal deberíase 

renovar a rede de subministro de auga potable á cidade, tal e como recoñeceu o propio 

alcalde de Vigo en 2007. 

A falla de inversión durante anos, tanto por parte do Goberno do Estado, da 

Xunta de Galiza como do Concello de Vigo, na mellora da rede de abastecemento de 

auga, co fin de paliar os graves problemas de perdas que presenta (en torno a un 30%), 

levou a que a dia de hoxe non se dispoña dunha rede de abastecemento en condicións 

que evite as importantes perdas de auga no subministro á cidade e concellos da 

contorna. 
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2. Por outro lado, a planta potabilizadora como é a ETAP do Casal é unha 

infraestrutura fundamental para garantir a calidade da auga subministrada a Vigo. Esta 

planta, de titularidade municipal, precisa dunha urxente ampliación e mellora das súas 

instalacións, tal e como recoñeceron os propios Servizos Xerais do concello de Vigo en 

2010. 

Sete anos despois, o certo é que non se acometeron estas  obras tan necesarias na 

ETAP nin por parte do concello de Vigo nin da Xunta, a pesares de que en 2012 a Xunta 

fixo público un acordo co Ministerio de Medio Ambiente para realizar a citada obra. 

3. No BNG acreditamos que esta seca viu demostrar que a auga é un ben escaso 

e que esixe un uso racional da mesma. Cómpre pois abrir un debate rigoroso sobre a 

xestión hidrográfica. Un debate no que se poñan todas as alternativas enriba da mesa 

mais que se faga con análises serias que contemplen propostas reais e sostibles para a 

xestión da auga.   

Logo, para o BNG é fundamental dispor dun plan de xestión eficiente da auga 

para a cidade de Vigo que, a maiores de políticas de aforro, contemple a mellora da rede 

de abastecemento de augas concello e a optimización da xestión dos recursos hídricos 

existentes na propia cidade. 

 

Polo anteriormente exposto, o Grupo Parlamentar do BNG presenta a seguinte 

proposición non de  lei para o seu debate en comisión: 

“O Parlamento de Galiza insta ao Goberno galego a acometer, en colaboración 

co Goberno do Estado e o Concello de Vigo, a realización das obras de mellora na rede 
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de abastecemento de auga da cidade de Vigo, así como as de ampliación e 

modernización da ETAP do Casal comprometidas.” 

 

Santiago de Compostela, 8 de xaneiro de 2018 

 

Asdo.: Luis Bará Torres 

Montserrat Prado Cores 

Noa Presas Bergantiños 

Olalla Rodil Fernández 

Xosé Luis Rivas Cruz 

Deputadas e deputados do G.P. do BNG 

Ana Pontón Mondelo  

Portavoz do G.P. do BNG 

 

 

 

Asinado dixitalmente por: 

 

Xosé Luis Bará Torres na data 09/01/2018 10:02:33 

 

María Montserrat Prado Cores na data 09/01/2018 10:02:38 

 

Noa Presas Bergantiños na data 09/01/2018 10:02:40 

 

Xose Luis Rivas Cruz na data 09/01/2018 10:02:44 
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Olalla Rodil Fernández na data 09/01/2018 10:02:47 

 

Ana Pontón Mondelo na data 09/01/2018 10:02:50 
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Á Mesa do Parlamento 

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

das deputadas e deputados Noa Presas Bergantiños, Luis Bará Torres, Ana Pontón 

Mondelo, Xosé Luis Rivas Cruz, Olalla Rodil Fernández e Montserrat Prado 

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

Proposición non de lei para o seu debate na Comisión 1ª, relativa á inmediata 

necesidade de rectificación por parte do goberno central de permitir que o teléfono 016 

deixe de ser empregado para a atención exclusiva de mulleres vítimas de violencia 

machista e a súa contorna.  

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

O goberno central vén de facer público o prego de prescricións técnicas que 

deberá rexer a contratación do servizo 016 de información e asesoramento xurídico en 

materia de violencia de xénero, por procedemento aberto, con tramitación ordinaria do 

expediente. O artigo 18 da Lei 1/2004 orgánica de medidas de protección integral contra 

a violencia de xénero recolle o dereito á información como piar para poder desenvolver 

os demais dereitos que recolle a lei e como elemento fundamental para intervir e superar 

calquera situación de violencia. Neste sentido, desde setembro do ano 2007 o Estado 

español conta cun teléfono de atención gratuíto e que non deixa pegada na factura ao 

que se pode dirixir calquera vítima de violencia machista ou calquera persoa da súa 

contorna que poida precisar asesoramento de diferente índole. Máis aínda, co paso dos 

anos e coa súa presenza nos medios de comunicación, este teléfono ten acadado unha 

importante referencialidade e grao de coñecemento. Porén, con base ao número de 

chamadas consideradas pertinentes pola información estatística do goberno central, 
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resulta obvio que aínda queda traballo por facer na súa socialización e na súa mellora 

como ferramenta.  

Segundo datos do propio ministerio, no mes de novembro de 2017 este teléfono 

atendeu na Galiza 226 chamadas e ao longo de todo o ano 2016, o último con informe 

anual elaborado, chegou a atender un total de 4.033. Polo tanto, desde o Bloque 

Nacionalista Galego consideramos que é un servizo que hai que mellorar e fomentar e 

vemos con preocupación as condicións descritas no prego para a nova contratación do 

servizo, que vén a engadirse ás queixas sobre o mesmo que puideron coñecerse durante 

os últimos anos. Atendendo ao prego de condicións obsérvase como se incluirán novos 

servizos (malia non incrementarse, doutra banda, o valor do servizo) para facilitar aos 

homes diversas orientacións, entre as que sorprende que se facilite o asesoramento legal 

en asuntos como a custodia. Desde o Bloque Nacionalista Galego consideramos que 

estas cuestións desvirtúan o sentido para o que naceu o teléfono 016, dilúen o seu 

ámbito de actuación, deixa de priorizar ás mulleres e pode constituír un factor de 

desincentivación. En caso de haber necesidade desas novas funcións é preciso que as 

asuma un teléfono ou servizo diferente, polo que demandamos a urxente rectificación 

por parte do Ministerio de Sanidade, Servizos Sociais e Igualdade do Goberno Central e 

que a Xunta de Galiza actúe para evitar este paso atrás.  

 

Por todos estes motivos, o Grupo Parlamentar do BNG presenta a seguinte 

proposición non de lei para o seu debate na Comisión 1ª: 

“O Parlamento de Galiza insta á Xunta de Galiza a dirixirse ao goberno central 

para demandar a paralización do proceso de concesión do teléfono 016 e á aplicación 
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das correccións oportunas de cara a garantir que continúe a ser empregado para a 

atención exclusiva de mulleres vítimas de violencia machista e a súa contorna.” 

 

Santiago de Compostela, 9 de xaneiro de 2018 

 

Asdo.: Noa Presas Bergantiños 

Montserrat Prado Cores 

Olalla Rodil Fernández 

Xosé Luis Rivas Cruz 

Luis Bará Torres 

Deputadas e deputados do G.P. do BNG 

Ana Pontón Mondelo  

Portavoz do G.P. do BNG 

 

 

 

Asinado dixitalmente por: 

 

Noa Presas Bergantiños na data 09/01/2018 13:09:14 

 

María Montserrat Prado Cores na data 09/01/2018 13:09:19 

 

Xose Luis Rivas Cruz na data 09/01/2018 13:09:20 

 

Olalla Rodil Fernández na data 09/01/2018 13:09:23 
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Á Mesa do Parlamento 

 

O Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, por iniciativa das 

súas deputadas e dos seus deputados Patricia Vilán Lorenzo, Abel 

Losada Alvarez, Julio Torrado Quintela, Raúl Fernández 

Fernández e María Luisa Pierres López, a través do seu portavoz, e 

ao abeiro do disposto no artigo 160 do Regulamento da Cámara, 

presenta ante esa Mesa a seguinte proposición non de lei para o seu 

debate en Comisión 2.ª, Ordenación Territorial, Obras Públicas, 

Medio Ambiente e Servizos. 

 

Exposición de motivos 

 

Resulta obvio que a entrada en funcionamento do chamado Eixo 

Atlántico de Alta Velocidade entre Vigo e A Coruña, xunto coa nova 

vía Santiago-Ourense, teñen significado unha mellora moi importante 

nas conexións interiores de Galicia por ferrocarril entre as grandes 

áreas urbanas. Mais a vertebración ferroviaria do noso país ten aínda 

grandes eivas en canto a servizos que permitan conectar tamén o rural 

galego, aínda non existe o tren de alta velocidade entre Galicia e 

Madrid e as melloras nas conexións ferroviarias do Eixo Atlántico non 

están sendo explotadas ao máximo.  

 

Renfe limítase a prestar servizos directos dentro desas novas liñas sen 

aproveitar nin estudar todas as posibles conexións e transbordos entre 

diferentes trens, en definitiva, sen ofertar un servizo integral de 

ferrocarril. E un dos exemplos é a conexión de Pontevedra con 

Ourense, que se tivese uns pequenos axustes (como que, ás veces,  as 

combinacións non son posibles por 1 ou 2 minutos), podería ver 

reducida a duración das viaxes entre 15 minutos e 1 hora e media en 

función do servizo do que se trate.  

 

Nun contexto no que o transporte público tende á intermodalidade, 

Renfe non oferta bonos únicos cando é preciso cambiar de tren e 

penaliza aos viaxeiros que deben facer transbordos nesa liña.  

 

Ao que hai que unir que a conexión de Pontevedra con Madrid a día de 

hoxe -en tanto non entre en funcionamento a variante de Cerdedo, 
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novamente adiada nos orzamentos Xerais do Estado- é máis rápida por 

Santiago que polo Miño. 

 

A maiores, resultaría especialmente interesante considerar a inclusión 

do ferrocarril Vilagarcía-Pontevedra-Vigo dentro do Plan de transporte 

metropolitano. 

 

Por todo o exposto, o Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia 

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

Comisión: 

 

1. O Parlamento galego insta a Xunta de Galicia a integrar no Plan 

de transporte metropolitano, previo acordo co Estado e cos 

concellos afectados, o ferrocarril da área de Pontevedra, a fin de 

que as persoas usuarias podan realizar coa súa tarxeta de 

transporte os desprazamentos e beneficiarse da tarifa zonal e da 

correspondente redución de prezo sobre o billete actual. 

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

Goberno do Estado: 

 

a) A apertura dunha mesa de diálogo co obxecto da realización 

dunha planificación do transporte ferroviario na provincia de 

Pontevedra que teña como obxectivos o incremento de 

frecuencias no eixo Vilagarcía-Pontevedra-Vigo, así como un 

abaratamento dos custes actuais dos billetes, nomeadamente, dos 

traxectos de ida e volta. 

b) A sincronización en Santiago de Compostela dos enlaces 

dos trens Vigo-A Coruña cos de Ourense-A Coruña, para 

incrementar as conexións de Pontevedra e Vilagarcía de Arousa 

con Ourense. 

c) A oferta de bonos integrados de entre Pontevedra e Ourense 

e viceversa, que permitan os desprazamentos entre ambas 

cidades coa compra dun único bono. 

d) A variación, en tanto non estea operativa a variante de 

Cerdedo, do traxecto dos dous trens ALVIA que actualmente 

conectan a diario Pontevedra con Madrid, de xeito que o treito 

entre Pontevedra e Ourense, que actualmente se realiza pola vía 

do Miño, se faga por Vilagarcía de Arousa e Santiago de 
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Compostela, acortando así nunha hora a viaxe entre Pontevedra e 

Madrid. 

 

Pazo do Parlamento, 9 de xaneiro de 2018 

 

Asdo.: Patricia Vilán Lorenzo 

  Abel Losada Alvarez 

  Julio Torrado Quintela 

  Raúl Fernández Fernández 

  María Luisa Pierres López 

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

 

Asdo.: Xoaquín Fernández Leiceaga 

Portavoz do G.P. dos Socialistas de Galicia 

 

 

 

 

 
Asinado dixitalmente por: 

 
Patricia Vilán Lorenzo na data 10/01/2018 09:35:46 

 
Abel Fermín Losada Álvarez na data 10/01/2018 09:35:51 

 
Julio Torrado Quintela na data 10/01/2018 09:35:58 

 
Raúl Fernández Fernández na data 10/01/2018 09:36:05 

 
María Luisa Pierres López na data 10/01/2018 09:36:11 

 
Xoaquín María Fernández Leiceaga na data 10/01/2018 09:36:16 
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Á MESA DO PARLAMENTO 

O Grupo Parlamentar de En Marea, por iniciativa do seu deputado Davide 

Rodríguez Estévez e da súa deputada Paula Quinteiro Araujo, ao abeiro do 

disposto no artigo 160 do Regulamento da Cámara, presenta a seguinte 

Proposición non de lei para o seu debate na Comisión 7ª. 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

A produción de castañas en Galiza, a día de hoxe, non está garantida despois da 

nefasta campaña que minguou preto dun 70%. Esta redución foi produto da seca, 

xeadas, pedrazo e vespa do castiñeiro, algo que dende En Marea tiñamos máis 

que avisado dende fai meses en canto a Consellería de Medio Rural mirou para 

outro lado. 

Advertimos no seu momento que non se estaba a facer o suficiente na loita contra 

o Dryocosmus kuriphilus, e así se viu cando fai menos dun mes se aprobou nesta 

Comisión unha PNL idéntica a que En Marea trouxo facía meses onde se instaba 

o ministerio a solta masiva de Torymus Sinensis para facerlle fronte a praga. 

Tamén puxemos en dúbida dende o primeiro momento a liña de axudas que a 

Xunta de Galicia estaba a sacar para paliar os danos pola seca, sarabia ou xeadas. 

Liña de axudas que fuxiron da realidade que estamos a padecer produtoras e 

produtores, así como gandeiras/os ou labregas/os.  

A día de hoxe temos constancia de que solicitaron estas axudas sobre un 1´5% 

das explotacións totais da Galiza. 

Tamén temos que ter en conta, de que a castaña complementa as economías 

familiares, polo que non estamos a falar solo de comercializadores e empresas 
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transformadoras, polo que a Xunta de Galiza tiña que ter xa unha liña de axudas 

que chegaran a tódolos niveis na escala da produción e venda. 

Por todo o exposto anteriormente, o Grupo Parlamentar de En Marea presenta a 

seguinte Proposición non de lei: 

O Parlamento galego insta a Xunta de Galicia a: 

1. Facer un estudo real das perdas producidas este ano por mor das inclemencias 

meteorolóxicas e pola avespiña do castiñeiro. 

2. Manter unha xuntanza cás organizacións agrarias, así como como con 

representantes da IXP Castaña de Galicia e con produtoras, empresas 

transformadoras e comercializadoras para avaliar os danos e fixar cantidades a 

indemnizar. 

3. Debido a situación de excepcionalidade na que se atopan os/as produtores/as, 

transformadores/as e comercializadores/as de castaña, habilitar unha liña de 

axudas específicas para paliar as enormes perdas sufridas na última campaña. 

Santiago de Compostela, 9 de xaneiro de 2018. 

 

Asdo.: Davide Rodríguez Estévez,  Asdo.: Luís Villares Naveira 

 Paula Quinteiro Araújo   Voceiro do G.P. de En Marea 

 Deputado e deputada do G.P. de En Marea. 

 

 

Asinado dixitalmente por: 
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Á Mesa do Parlamento 

O Grupo Parlamentario Popular de Galicia, a través do seu portavoz, e a iniaciativa dos 
deputados e deputadas Raquel Rodríguez Arias, Jacobo Moreira Ferro, Isabel Novo 
Fariña, Antonio Mouriño Villar, Diego Calvo López, Alberto Pazos Couñago, Paula 
Prado del Río e Julia Rodríguez Barreira,  ao abeiro do disposto no artigo 160 do 
Regulamento da Cámara, presenta ante esa mesa a seguinte Proposición non de Lei 
para o seu debate en Comisión 1ª; Institucional, Administración Xeral, Xustiza e 
Interior. 
 

Exposición de motivos: 

Logo de 110 anos de existencia, o Centro Galego de Bos Aires está nunha situación 
crítica, acuciado polas débedas que mantén, sobre todo coa administración arxentina, 
acumuladas desde a súa intervención xudicial en 2012.  

Trátase dunha entidade privada coa que, pola súa relevancia histórica, a Xunta de 
Galicia mantivo una relación moi cercana nas últimas décadas a través tanto de axudas 
económicas directas como a través da Fundación Galicia Saúde ata o ano 2011. 

Ademais do labor fundamental que levou a cabo no ámbito asistencial desde a súa 
fundación, en 1907, os seus socios lograron reunir un importante patrimonio artístico e 
cultural.  

O Goberno galego contribuíu ata a actualidade a preservación deste patrimonio do 
CGBA cos medios ao seu alcance, e debe seguir a facelo, respectando as decisións  
dos socios, únicos propietarios e garantes dos bens que posúe a entidade. 

O 18 de decembro de 2017 os seus socios acordaron negociar coa fundación arxentina 
Favaloro e a española Ribera Salud a posible venda do inmoble, cunha serie de 
condicións para os compradores:  

- Que asuman a totalidade dos pasivos da Mutualidade. 

- Que asuman a totalidade do persoal da Mutualidade. 

- Que se concrete un comodato gratuíto a perpetuidade sobre un sector específico do 
edificio para albergar alí o patrimonio cultural que seguirá sendo propiedade da 
Mutualidade.  

73217



 

 

- Que un porcentaxe dos ingresos futuros polas cotas dos socios sexan para a xestión 
e mantemento do patrimonio cultural da Mutualidade. 

- Que manteñan unha atención sanitaria de alta calidade, a perpetuidade, para os 
socios da Mutualidade. 

 

Por todo o exposto é polo que o Grupo Parlamentario Popular propón a seguinte 
Proposición non de Lei para o seu debate en comisión: 

O Parlamento de Galicia insta á Xunta de Galicia: 

1. A velar pola preservación como unidade cultural do patrimonio do Centro Galego 
de Bos Aires, colaborando cos seus socios para que este se poida seguir 
desfrutando polo conxunto da colectividade galega en Arxentina. 
 

2.  Velar, xunto coa Administración do Estado Español, para que os galegos 
asociados poidan seguir desfrutando de asistencia sanitaria en caso de 
necesidade. 

 

Santiago de  Compostela, 10 de xaneiro de 2.018. 

 
 
 
Asinado dixitalmente por: 

 
Pedro Puy Fraga na data 10/01/2018 14:21:51 

 
Raquel Arias Rodríguez na data 10/01/2018 14:22:19 

 
María Isabel Novo Fariña na data 10/01/2018 14:22:28 

 
Jacobo Moreira Ferro na data 10/01/2018 14:23:55 

 
Antonio Mouriño Villar na data 10/01/2018 14:25:43 

 
Diego Calvo Pouso na data 10/01/2018 14:26:04 
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Alberto Pazos Couñago na data 10/01/2018 14:26:19 

 
Paula Prado Del Río na data 10/01/2018 14:26:41 

 
María Julia Rodriguez Barreira na data 10/01/2018 14:26:59 
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Á Mesa do Parlamento 

 

 

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

e das súas deputadas, Juan Manuel Díaz Villoslada, Patricia Vilán Lorenzo e 

Matilde 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 1ª. 

 

 

A última Memoria anual de actividades de coordinación de policías locais de 

Galicia presentada pola Dirección xeral de Emerxencias e Interior da 

Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e 

Xustiza, correspondente ao exercicio 2016, recolle que das 2.765 prazas 

correspondentes aos actuais corpos de policía local de Galicia, 330 estaban 

vacantes (o 12 %). Nos concellos da provincia da Coruña, 133 vacantes, na 

provincia de Lugo, 29 vacantes, na de Ourense, 39 e nos concellos de 

Pontevedra, 129 vacantes.  

 

 

Conforme dispón o artigo 4 da Lei 4/2007, do 20 de abril, de coordinación das 

policías locais de Galicia, no exercicio das competencias que corresponden aos 

concellos, os corpos de policía local protexerán o libre exercicio dos dereitos e 

liberdades e contribuirán a garantir a seguridade cidadá e a consecución do 

benestar social, cooperando con outros axentes sociais, especialmente nos 

ámbitos preventivo, asistencial e de rehabilitación.  

 

 

Por outra parte, o propio Decreto 243/2008, do 16 de outubro, de 

desenvolvemento da Lei 4/2007, marca na súa exposición de motivos como 

obxectivo que o número total de membros de cada corpo de policía local acade o 

1,8 por cada 1.000 habitantes, cifra que se estima como recomendable. Cos datos 

de poboación actual, Galicia precisaría contar con 2.000 efectivos máis de policía 

local, aínda que o número de concellos de menos de 5.000 habitantes non 

obrigados polas Bases do Réxime Local a contar con corpos de policía local, a 

dispersión da poboación e as restricións orzamentarias impostas 

sistematicamente á nosa Administración local impedirían acadar as ratios 

recomendadas pola UE a curto-medio prazo. 
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A esta situación de grave déficit nos cadros de persoal dos corpos de policía local 

en Galicia, únese a delicada situación de viabilidade de moitos corpos nos que un 

terzo dos seus efectivos superan os 60 anos de idade, situación que se podería ver 

máis agravada pola previsión de acceso a esa idade á xubilación anticipada 

anunciada polo Ministerio do Interior para 2018. 

 

 

O recente Decreto 115/2017, do 17 de novembro, polo que se regula a 

cooperación da Administración xeral da Comunidade Autónoma cos concellos na 

selección dos membros dos corpos de policía local, vixiantes municipais e 

auxiliares de policía local, non contén ningunha previsión para paliar esta 

deficitaria situación. Lembremos as funcións que en materia de coordinación de 

policías locais establece o artigo 13 da Lei 4/2007, sinaladamente o seu apartado 

f). 

 

 

Polo exposto o Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, presenta a 

seguinte proposición non de lei: 

 

 

O Parlamento de Galicia insta o Goberno galego a estudar e poñer en marcha, en 

colaboración coa Fegamp, un programa plurianual 2018-2020 para mellorar 

substancialmente a dotación de efectivos nos corpos de policía local de Galicia. 

 

 

Pazo do Parlamento, 10 de xaneiro de 2018 

 

 
 

 

 

 

Asinado dixitalmente por: 
 

Juan Manuel Díaz Villoslada na data 10/01/2018 17:38:36 
 

Patricia Vilán Lorenzo na data 10/01/2018 17:38:50 
 

Matilde Begoña Rodríguez Rumbo na data 10/01/2018 17:38:58 
 

Xoaquín María Fernández Leiceaga na data 10/01/2018 17:39:06 
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   Á MESA DO PARLAMENTO 

 

O Grupo Parlamentario de En Marea, por iniciativa dos seus deputados 

Francisco Casal Vidal e Marcos Cal Ogando, ao abeiro do artigo 160 do 

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

debate na Comisión 2.ª, relativa a adopción de medidas que preveñan o impacto 

negativo da pirotecnia nos animais non humanos e na cidadanía. 

                                                                                     

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

A recente aprobación dunha moción no Concello de Vilagarcía de Arousa, ao 

respecto do emprego de pirotecnia “tradicional” e a necesidade de avaliar 

métodos menos perigosos para a veciñanza e para a fauna doméstica e silvestre, 

pon o foco sobre a necesidade de avanzar en espectáculos públicos que sexan 

máis amigables, tanto para as persoas como para os animais, que sofren os 

efectos dos fogos de artificio, petardos e outros artefactos pirotécnicos dun xeito 

evidente. 

Organizacións como AVATMA, composta por centos de veterinarios de todo o 

Estado, teñen publicado un informe ao respecto dos efectos negativos da 

pirotecnia nos animais, onde se fai unha revisión das consecuencias que estas 

actividades teñen sobre os animais domésticos e silvestres, como os efectos 

físicos e máis emocionais, os riscos asociados como as fuxidas ou perdas, danos 

provocados por queimaduras, lesións auditivas e oculares e mesmo os efectos 

ambientais, promovendo algúns consellos preventivos. 
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Cómpre destacar ademais que unha das características destas fobias é que son 

procesos incrementais, é dicir, que cando se presentan de xeito regular, a resposta 

é cada vez máis intensa e non responde a un proceso de habituación como 

popularmente se pensa. Dito doutro xeito, os animais por norma xeral non se 

acaban afacendo aos ruídos, senón que cada vez estes provócanlles máis medo e 

multiplican as súas consecuencias derivadas do mesmo. 

 

Os efectos sobre moitas persoas son tamén nocivos e incluso perigosos  no caso 

de nenos e nenas con autismo, bebes, persoas de idade avanzada ou con 

problemas auditivos. Moitos dos fogos de artificio actuais superan os 170 db de 

potencia sonora superando con creces o umbral máximo de 120 db recomendado 

pola Organización Mundial da Saúde. 

Moitos colectivos internacionais, estatais e galegos de protección animal, como 

LIBERA! e a Fundación Franz Weber, realizan dende os últimos anos propostas 

a diferentes institucións e concellos galegos para empregar métodos menos 

prexudiciais, como o emprego de fogos de artificio con menor explosión, 

redución dos minutos que dura o espectáculo ou mesmo campañas de 

sensibilización sobre a pirotecnia e os seus múltiples efectos nocivos. 

Pola súa parte, a normativa autonómica tamén contempla, no seu Decreto 

106/2015, do 9 de xullo, sobre contaminación acústica de Galicia as "(...) 

medidas necesarias para previr, vixiar e corrixir a contaminación acústica, para 

evitar e reducir os danos que desta poden derivar para a saúde humana, os bens 

ou o ambiente(...).“ 

Tendo en conta que a Xunta de Galicia ten competencias limitadas na 

organización de espectáculos públicos, como podería ser a realización de 

actividades de fogos artificiais, a proposta ten que ir encamiñada a sensibilizar a 

poboación sobre as alternativas, impactos e legalidade da pirotecnia. Vén sendo 

habitual que durante festividades especiais ou en eventos excepcionais, como os 
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relacionados cos deportes, se realicen tiradas de petardos con pouco ou ningún 

control, debendo insistir tamén sobre estes eidos. 

 

Ante todo o exposto, consideramos que o Goberno da Xunta de Galicia debe 

intervir e a este fin, En Marea presenta a seguinte Proposición non de lei para o 

seu debate en Comisión: 

O Parlamento de Galicia insta á Xunta de Galicia  a: 

 

1.- Elaborar un catálogo de boas prácticas sobre o emprego de pirotecnia, 

apostando por espectáculos con menor impacto sobre o medio natural, a 

cidadanía e os animais, e fomentando estas alternativas nos concellos, estudando 

a posibilidade de utilizar fogos de artificio silenciosos ou de baixo impacto 

sonoro. 

 

2.- Establecer medidas de protecci n animal como a limitaci n ac stica no uso 

de petardos e bombas  as   como o alon amento do seu punto de lan amento de 

zonas habitadas ou naquelas nas que existan concentracións de animais (granxas, 

criadeiros, zonas de esparexemento, etc.). Naqueles eventos autorizados e de 

longa e arraigada tradición cultural nas localidades, procurarase facer compatible 

a celebración dos mesmos con responsables actuacións na liña marcada por esta 

PNL. 

 

3.- Redactar unha normativa específica sobre a utilización de artificios 

pirotécnicos. 

 

4.- Avaliar na Comisión de Espectáculos Públicos e Actividades Recreativas de 

Galicia o impacto da pirotecnia na fauna doméstica e silvestre, promovendo 
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estudos veterinarios e científicos sobre os compoñentes potencialmente perigosos 

destes artefactos. 

 

5.- Promover campañas de sensibilización sobre os consellos e actuacións 

preventivas con colectivos vulnerables diante dos espectáculos pirotécnicos, 

como persoas con Trastornos do Espectro Autista, nenez, maiores, animais 

domésticos e fauna silvestre. 

 Santiago de Compostela, 11 de xaneiro de 2018. 

 

Asdo.: Francisco Casal Vidal,  Asdo.: Luís Villares Naveira 

 Marcos Cal Ogando   Voceiro do G.P. de En Marea 

 Deputados do G.P. de En Marea. 

 

 

 

 

 

Asinado dixitalmente por: 

 

Francisco Casal Vidal na data 11/01/2018 10:02:34 

 

Marcos Cal Ogando na data 11/01/2018 10:02:45 

 

Luis Villares Naveira na data 11/01/2018 10:02:55 
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Á Mesa do Parlamento 

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

das deputadas e deputados Montserrat Prado Cores, Luis Bará Torres, Ana Pontón 

Mondelo, Xosé Luis Rivas Cruz, Olalla Rodil Fernández e Noa Presas Bergantiños, 

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

de lei para o seu debate en Comisión. 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Na Orde do 29 de novembro de 2017 da Consellería de Medio Rural, pola que 

se establecen as bases reguladoras das subvencións ás organizacións profesionais 

agrarias para actividades de interese agrario e se procede á súa convocatoria para o ano 

2017, no seu artigo 2 dise o seguinte: 

Artigo 2. Beneficiarios 

Serán beneficiarias as organizacións profesionais agrarias legalmente 

constituídas en Galicia que concorreron ás eleccións a cámaras agrarias que tiveron 

lugar o 26 de maio de 2002 segundo o recollido na disposición transitoria única da Lei 

1/2006, do 5 de xuño, do Consello Agrario Galego. 

Da lectura  deste artigo dedúcese que desde o 2002 ata hoxe nada se moveu no 

sector agrogandeiro-forestal deste País e os profesionais dese sector que opten por 

outras organizacións agrarias non teñen dereito a axudas da Consellería e mesmo poden 

estaren bordeando a ilegalidade. 

Isto suscita varias preguntas: 
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-Está morto o sector  que xa non se celebran eleccións sindicais? 

-Cales son os criterios de legalidade para a Consellería considerar  legal unha 

organización de profesionais? 

Pero aínda hai máis. Nos requisitos esixidos na documentación a presentar pra 

solicitar axudas, o artigo 18, apartado1, letra C reza así: 

c) Certificado emitido por unha organización profesional agraria a nivel 

estatal, de pertencer e participar activamente en actividades e actuacións da 

organización (se for o caso). 

É dicir que a Consellería de Medio Rural precisa un aval estatal para que as 

organizacións agrarias "de la periferia" poidan ter recoñecemento legal... Vaites vaites... 

Faise pois necesario urxentemente abordar a representatividade real a día de 

hoxe  e para iso é preciso convocar eleccións sindicais xa e legalizar formalmente o que 

xa o é de facto. 

 

Por todo o exposto, o Grupo Parlamentar do BNG presenta a seguinte 

proposición non de lei para o seu debate en Comisión: 

“O Parlamento galego insta á Xunta de Galiza a: 

-Adoptar as medidas necesarias para que se celebren eleccións sindicais no 

Medio Rural á maior brevidade posible e actualizar así a representatividade nos espazos 

pertinentes. 

-Recoñecer á Federación Rural Galega-FRUGA, a tódolos efectos, como 
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organización agraria representativa, polo que debe ser garantida a súa presencia en 

tódolos órganos consultivos, de debate, diálogo, participación, axudas e asesoramento. 

-Elaborar unha normativa que permita a todas as organizacións agrarias galegas 

optar a ser beneficiarias ás subvencións ás organizacións profesionais agrarias 

eliminado toda referencia á necesidade de obter o aval de ningunha organización agraria 

de carácter estatal.” 

 

Santiago de Compostela, 11 de xaneiro de 2018 

 

Asdo.: Xosé Luis Rivas Cruz 

Montserrat Prado Cores 

Noa Presas Bergantiños 

Olalla Rodil Fernández 

Luis Bará Torres 

Deputadas e deputados do G.P. do BNG 

Ana Pontón Mondelo  

Portavoz do G.P. do BNG 

 

 

 

Asinado dixitalmente por: 

 

Xose Luis Rivas Cruz na data 11/01/2018 11:47:03 
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María Montserrat Prado Cores na data 11/01/2018 11:47:09 

 

Olalla Rodil Fernández na data 11/01/2018 11:47:12 

 

Noa Presas Bergantiños na data 11/01/2018 11:47:13 

 

Xosé Luis Bará Torres na data 11/01/2018 11:47:15 

 

Ana Pontón Mondelo na data 11/01/2018 11:47:21 
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Á Mesa do Parlamento 

 

O Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, por iniciativa das 

súas deputadas e dos seus deputados Patricia Vilán Lorenzo, Abel 

Losada Alvarez, Matilde Begoña Rodríguez Rumbo, Raúl 

Fernández Fernández e María Luisa Pierres López, a través do seu 

portavoz, e ao abeiro do disposto no artigo 160 do Regulamento da 

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

o seu debate en Comisión 2.ª, Ordenación Territorial, Obras 

Públicas, Medio Ambiente e Servizos. 

 

Exposición de motivos 

 

España é o terceiro país cos ingresos máis baixos por fiscalidade 

ambiental da UE, despois de Lituania e Eslovaquia (o 1,85 % do PIB en 

2014, fronte a 2,46 % de media na UE). Bruxelas leva dicíndolle ao 

Goberno do Estado que debe reformar o sistema impositivo 

medioambiental, principalmente nos sectores do transporte, a enerxía, a 

contaminación e o uso dos recursos. Tanto o Goberno de España como 

o galego non o teñen feito: os únicos tributos ambientais que hai en 

Galicia son o canon eólico e os impostos sobre a contaminación 

atmosférica e o dano ambiental da auga encorada. E cunha minoración 

na recadación entre 2009 e 2016 de case 24 millóns de euros. 

 

Entre os instrumentos da política ambiental, os tributos ambientais 

considéranse medioambientalmente efectivos e eficientes 

economicamente.  De feito, no plano internacional, recoméndase o seu 

uso para mitigar o cambio climático e promover un uso sostible dos 

recursos.  

 

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. Que instaure tributos sobre os custos medioambientais sobre as 

instalacións de telefonía, telemática e as liñas de transporte de 
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enerxía eléctrica que inciden no medio ambiente e sobre a 

utilización de bolsas de plástico de un só uso. 

2. Que aumente, nun tanto por cen nunca inferior ao 10 %, os 

gravames xa vixentes sobre o medio ambiente, tales como os 

impostos sobre a contaminación atmosférica e o dano ambiental 

da auga encorada. 

 

Pazo do Parlamento, 11 de xaneiro de 2018 

 

Asdo.: Patricia Vilán Lorenzo 

  Abel Losada Alvarez 

  Matilde Begoña Rodríguez Rumbo 

  Raúl Fernández Fernández 

  María Luisa Pierres López 

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

 

Asdo.: Xoaquín Fernández Leiceaga 

Portavoz do G.P. dos Socialistas de Galicia 

 

 
Asinado dixitalmente por: 

 
Patricia Vilán Lorenzo na data 11/01/2018 11:27:53 

 
Abel Fermín Losada Álvarez na data 11/01/2018 11:27:59 

 
Matilde Begoña Rodríguez Rumbo na data 11/01/2018 11:28:05 

 
Raúl Fernández Fernández na data 11/01/2018 11:28:07 

 
María Luisa Pierres López na data 11/01/2018 11:28:11 

 
Xoaquín María Fernández Leiceaga na data 11/01/2018 11:28:13 
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Á Mesa do Parlamento 

 

O Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, por iniciativa das 

súas deputadas e do seu deputado Patricia Vilán Lorenzo, 

Concepción Burgo López, Juan Manuel Díaz Villoslada e Matilde 

Begoña Rodríguez Rumbo, a través do seu portavoz, e ao abeiro do 

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

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

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

 

Exposición de motivos 

 

Galicia ten dúas linguas, galego e castelán, e unha Lei de normalización 

lingüística dende o 15 de xuño de 1983. Esta lei di, no seu artigo 7.3, 

que a Xunta de Galicia promoverá, de acordo cos órganos 

correspondentes, a progresiva normalización do uso do galego na 

Administración de xustiza. Mais o certo é que o uso da nosa lingua na 

xustiza é absolutamente residual e non hai datos oficiais actualizados, 

nin sequera cando dende este grupo parlamentario se lle piden 

expresamente ao Goberno.  

 

O Comité de Expertos do Consello de Europa para a Carta Europea das 

Linguas Rexionais e Minoritarias ten considerado, no seu cuarto 

informe sobre o grado de cumprimento do texto, que hai carencias no 

uso do galego no ámbito xudicial. Por tal motivo, instou ás 

administracións españolas e galegas a introducir os cambios lexislativos 

necesarios para permitir o desenvolvemento de procesos en lingua 

galega. O Goberno galego simplemente manifestou a toma en 

consideración das recomendacións. 

 

Nesta mesma liña de irrelevancia da nosa lingua está o Ministerio 

Fiscal en Galicia, órgano de relevancia constitucional e con 

personalidade xurídica propia pero que non é un exemplo de uso do 

galego. O propio Fiscal Superior de Galicia así o ten manifestado nas 

súas 3 últimas comparecencias no Parlamento. 
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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 impulsar os cambios 

lexislativos necesarios para permitir o desenvolvemento de procesos 

xudiciais en lingua galega no ámbito da actuación do Ministerio Fiscal 

en Galicia, conforme recomenda o cuarto informe do Comité de 

Expertos do Consello de Europa para a Carta Europea das Linguas 

Rexionais e Minoritarias. 

 

Pazo do Parlamento, 11 de xaneiro de 2018 

 

Asdo.: Patricia Vilán Lorenzo 

  Concepción Burgo López 

  Juan Manuel Díaz Villoslada 

  Matilde Begoña Rodríguez Rumbo 

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

 

Asdo.: Xoaquín Fernández Leiceaga 

Portavoz do G.P. dos Socialistas de Galicia 

 

 
Asinado dixitalmente por: 

 
Patricia Vilán Lorenzo na data 11/01/2018 11:36:04 

 
Maria de la Concepción Burgo López na data 11/01/2018 12:46:08 

 
Juan Manuel Díaz Villoslada na data 11/01/2018 12:46:14 

 
Matilde Begoña Rodríguez Rumbo na data 11/01/2018 12:46:20 

 
Xoaquín María Fernández Leiceaga na data 11/01/2018 12:46:23 
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Á Mesa do Parlamento 

 

O Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, por iniciativa das 

súas deputadas e do seu deputado Patricia Vilán Lorenzo, Juan 

Manuel Díaz Villoslada e Matilde Begoña Rodríguez Rumbo, a 

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

Regulamento da Cámara, presenta ante esa Mesa a seguinte 

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

Institucional, de Administración Xeral, Xustiza e Interior. 

 

Exposición de motivos 

 

A Lei 18/2011, de 5 de xullo, reguladora do uso das tecnoloxías da 

información e comunicación na Administración de xustiza, foi un paso 

para a súa modernización. Regulou por vez primeira o expediente 

xudicial electrónico en España. Facíase así efectivo o dereito á tutela 

xudicial efectiva, sendo un dos elementos máis relevantes a 

incorporación nas oficinas xudiciais das novas tecnoloxías, que 

permiten abaratar os costes do servizo público de Xustiza e que 

actualizan o dereito fundamental a un proceso público sen dilacións 

indebidas. En virtude desta lei, o día 1 de xaneiro de 2016 comezaron 

as notificacións telemáticas a través do sistema Lexnet, con multitude 

de problemas. 

 

Ademais, xa hai tempo que os distintos operadores xurídicos advertían 

de que a fiabilidade do sistema non era boa, que non era fiable nin 

controlable, que caía a diario. A plataforma caía o día 27 de xullo e era 

obxecto de varios ciberataques, segundo o propio Ministro de Xustiza 

e, despois do seu arranxo, en menos de 24 horas e tras 60 millóns de 

euros para arranxalo, Lexnet caía de novo. A comezos de setembro, 

caía dende primeira hora da mañá e deixaba aos profesionais e aos 

propios Xulgados (caía nos xulgados tamén) sen ferramentas de 

traballo.  

 

En data 22 de decembro de 2017, o Goberno respondía a este grupo 

parlamentario que solicitara a principios de agosto información ao 

Ministerio de Xustiza sobre a dispoñibilidade, seguridade e medidas 
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para garantir a funcionalidade do sistema, ademais de, posteriormente, 

ter comunicado a ese Ministerio que o Pleno do Parlamento acordara 

demandar unha auditoría exterior e independente sobre a implantación 

da administración dixital na xustiza e a adopción de todas as medidas 

para o axeitado funcionamento do sistema Lexnet. Non hai máis datos.  

 

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. Realizar unha auditoría externa propia que avalíe a implantación 

do sistema Lexnet en Galicia. 

2. Constituír comisións de seguimento en Galicia, para evitar seguir 

poñendo en perigo os dereitos á tutela xudicial efectiva e á 

seguridade xurídica. 

3. Trasladar, antes do remate do mes de marzo de 2018, a 

información e a resposta do Goberno do Estado sobre a 

dispoñibilidade, seguridade e medidas para garantir a 

funcionalidade do sistema. 

 

Pazo do Parlamento, 11 de xaneiro de 2018 

 

Asdo.: Patricia Vilán Lorenzo 

  Juan Manuel Díaz Villoslada 

  Matilde Begoña Rodríguez Rumbo 

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

 

Asdo.: Xoaquín Fernández Leiceaga 

Portavoz do G.P. dos Socialistas de Galicia 
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Asinado dixitalmente por: 

 
Patricia Vilán Lorenzo na data 11/01/2018 12:48:25 

 
Juan Manuel Díaz Villoslada na data 11/01/2018 12:48:31 

 
Matilde Begoña Rodríguez Rumbo na data 11/01/2018 12:48:36 

 
Xoaquín María Fernández Leiceaga na data 11/01/2018 12:48:37 
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Á Mesa do Parlamento 

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

das deputadas e deputados Olalla Rodil Fernández, Luis Bará Torres, Ana Pontón 

Mondelo, Xosé Luis Rivas Cruz, Montserrat Prado Cores e Noa Presas 

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

Proposición non de lei para o seu debate en Comisión, sobre a privatización dos 

procesos de certificación dos coñecementos de inglés do profesorado galego. 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

A Asociación de Profesorado de Escolas Oficias de Idiomas de Galicia 

(Apeoiga) e a CIG-Ensino denunciaron publicamente a decisión da Xunta de Galiza a 

través da Consellaría de Educación de conceder a empresas privadas a certificación dos 

coñecementos de inglés do profesorado, un labor que até o de agora viñan 

desenvolvendo as Escolas Oficiais de Idiomas (EOI) de acordo coas súas funcións 

legalmente estabelecidas no Decreto 189/2010, do 11 de novembro, polo que se 

establece o Regulamento Orgánico das Escolas Oficiais de Idiomas da Comunidade 

Autónoma de Galiza. 

Esta medida, que supón a privatización deste procedemento de certificación, 

será desenvolvida por entidades alleas á administración pública mais valéndose do 

persoal do Centro Autonómico de Formación e Innovación (CAFI). 

Desde o BNG, ao igual que o colectivo profesional e a central sindical, 

consideramos que esta decisión supón unha usurpación das funcións que lle 
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corresponden ás EOI e un chanzo máis no proceso de privatizacións emprendido polo 

Partido Popular nos servizos públicos. 

 

Por todo o exposto, formulamos a seguinte proposición non de lei para o seu 

debate en comisión: 

“O Parlamento insta a Xunta de Galiza a devolver ás Escolas Oficiais de 

Idiomas a competencia na formación e certificación dos coñecementos do profesorado 

galego en todas as linguas.” 

 

Santiago de Compostela, 11 de xaneiro de 2018 

 

Asdo.: Olalla Rodil Fernández 

Montserrat Prado Cores 

Noa Presas Bergantiños 

Xosé Luis Rivas Cruz 

Luis Bará Torres 

Deputadas e deputados do G.P. do BNG 

Ana Pontón Mondelo  

Portavoz do G.P. do BNG 

 

 

 

Asinado dixitalmente por: 
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Olalla Rodil Fernández na data 11/01/2018 13:25:33 

 

María Montserrat Prado Cores na data 11/01/2018 13:25:39 

 

Xose Luis Rivas Cruz na data 11/01/2018 13:25:42 

 

Noa Presas Bergantiños na data 11/01/2018 13:25:44 

 

Xosé Luis Bará Torres na data 11/01/2018 13:25:45 

 

Ana Pontón Mondelo na data 11/01/2018 13:25:51 
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Á Mesa do Parlamento 

 

O Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, por iniciativa da súa 

deputada e do seu deputado Concepción Burgo López e Luís Manuel 

Álvarez Martínez, a través do seu portavoz e ao abeiro do disposto no 

artigo 160 do Regulamento da Cámara, presenta a seguinte proposición 

non de lei para o seu debate en Comisión 4.ª, Educación e Cultura. 

 

 

Exposición de motivos 

 

 

A Lei 5/2016 do 4 de maio, do patrimonio cultural de Galicia,  no seu 

artigo 48 di o seguinte sobre os Bens de Interese Cultural:  

 

Artigo 48. Visita pública. 

 

1.  As persoas propietarias, posuidoras, arrendatarias e, en xeral, 

titulares de dereitos reais sobre os bens de interese cultural 

especificamente declarados permitirán a súa visita pública gratuíta 

un número mínimo de catro días ao mes durante, polo menos, catro 

horas ao día, que serán definidos previamente.  

 

Neste momento as catedrais de Mondoñedo, Ourense e Tui están 

incumprindo esta obriga dado que non é posible entrar a visitalas de balde. 

Tan só pódese  entrar sen pagar cando se celebran oficios litúrxicos pero, 

obviamente, ese non é un momento de visita turística. 

 

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 acordar ca Igrexa Católica 

a visita cultural e turística libre e gratuíta das catedrais de Mondoñedo, 

Ourense e Tui,  polo menos catro días ao mes,  para así cumprir a Lei  

5/2016 do 4 de maio, do patrimonio cultural de Galicia. Os días e horas 

desta apertura libre estarán debidamente indicadas e publicitadas. 
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Pazo do Parlamento, 11 de xaneiro de 2018 

 

Asdo.: Concepción Burgo López 

  Luís Manuel Álvarez Martínez 

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

 

Asdo.: Xoaquín Fernández Leiceaga 

Portavoz do G.P. dos Socialistas de Galicia 

 

 
Asinado dixitalmente por: 

 
Luis Manuel Álvarez Matínez na data 11/01/2018 13:34:54 

 
Maria de la Concepción Burgo López na data 11/01/2018 13:34:24 

 
Xoaquín María Fernández Leiceaga na data 11/01/2018 13:35:12 
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........ 
O
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V10EPAESLDENCIA ! C0NSELLE1A DE PRESIDENCIA. 
ADMINISTRAOIÓNS PÚBLICAS E XUSTIZA 
DItecdónXBr& de Releclánš fnsthidonaIs 
e PadementwIs 

16/01 2018 9:35 FAX 	009815412 

Solicítolle, consonte o disposto no artigo 144 do Regulamento da Cámara, a 

comparecencia a petición propia -ante o Pleno- do conselleiro de Facenda para informar 

sobre "o avance do peche do exercicio 2017, o cumprimento do obxectìvo de 

estabilidade orzamentaria, e as principais uñas de actuación para o presente 

exercicio". 

Santiago de Compostela, 16 de xaneiro de 2016 

A directora xeral de Relacjöns Institucionais 

e Parlamentarias 

--- ,- 	c' 

Blanca arcía-Soñoráns Alvarez 

Sr. presidente do Parlamento de Galicia 
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Solicítolle, consonte o disposto no artigo 143 do Regulamento da Cámara, a 

comparecencia a petición propia -ante a Comisión ja  Institucional, de 

Administración Xeral, Xustiza e Interior- do director xeral de Relacióna Exteriores e 

coa Unión Europea para informar "sobre os obxectivos, a axenda e os 

resultados das viaxes institucionais realizadas fóra do territorio do Estado". 

Santiago de Compostela, 10 de xaneiro de 201S 

A directora xeral de Relaciòns lnstitucionais 

e Parlamentarias 

((Flillí 
Blanca García-Sen 	$ Alvarez 

Sr. Presidente do Parlamento de Galicia 
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Á Mesa do Parlamento 

 

Xoaquín Fernández Leiceaga, Abel Losada Alvarez e Matilde 

Begoña Rodríguez Rumbo, deputados e deputada pertencentes ao 

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, ao abeiro do 

disposto no artigo 147 do Regulamento da Cámara, presentan ante esa 

Mesa a seguinte interpelación. 

 

Nos últimos dias asistimos a dúas decisións do Goberno central que 

teñen unha consecuencia moi directa nas contas autonómicas para 

2018, e en concreto nas de Galicia. 

 

Primeiro, o recálculo das entregas a conta de impostos especiais, IVA e 

IRPF, así como dos Fondos de Suficiencia Global e Garantía de 

Servizos Públicos Fundamentais. 

 

Segundo, a non prórroga do Imposto de Patrimonio. 

 

Aínda que o ministro de Facenda, o Sr. Montoro, aduce que estas 

decisións están vinculadas á prórroga orzamentaria, o certo é que son 

decisións discrecionais e unilaterais do Goberno central, que poñen de 

manifesto unha grave quebra do principio de lealdade constitucional –

básico nun modelo federal-.  

 

Só se explican pola instrumentación partidaria das institucións e unha 

concepción neocentralista. 

 

O recálculo das entregas a conta altera substancialmente as cantidades 

comunicadas no mes de xullo, coas que a Xunta de Galicia 

confeccionou o documento orzamentario e o Parlamento o aprobou. 

Anula na práctica o incremento de ingresos sobre o orzamento 

definitivo de 2017, previsto para este exercicio, ao supoñer unha merma 

estimada de máis de 300 millóns de euros. 

 

O Imposto de Patrimonio figuraba no orzamento da Xunta de Galicia 

para 2018 cunha previsión de ingresos de 71 millóns de euros.  
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Polo tanto, en conxunto hai un quebranto próximo aos 400 millóns de 

euros nas contas de Galicia. 

 

Por todo o exposto, os deputados e a deputada que asinan interpelan ao 

Goberno galego nos seguintes termos: 

 

1. Cando coñeceu que se produciría o recálculo das entregas a conta 

e a non prórroga do Imposto de Patrimonio? 

2. En canto avalía o quebranto para as contas autonómicas? 

3. Manexa algunha previsión de corrección de ambas decisións? 

4. Que consecuencias ten para o orzamento da Xunta de Galicia para 

2018?  

5. Ten previsto efectuar algunha modificación orzamentaria ou unha 

retención preventiva nas partidas de gasto? 

6. De ser así, en cales? 

7. Ten prevista algunha acción de índole legal ou política para o 

restablecemento da situación inicial e a defensa dos intereses da 

cidadanía de Galicia? 

 

 

Pazo do Parlamento, 5 de xaneiro de 2018 

 

Asdo.: Xoaquín Fernández Leiceaga 

  Abel Losada Alvarez 

  Matilde Begoña Rodríguez Rumbo 

Deputados e deputada do G.P. dos Socialistas de Galicia 

 

 

 
Asinado dixitalmente por: 

 
Xoaquín María Fernández Leiceaga na data 05/01/2018 12:46:40 

 
Abel Fermín Losada Álvarez na data 05/01/2018 12:46:45 

 
Matilde Begoña Rodríguez Rumbo na data 05/01/2018 12:46:50 
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Á Mesa do Parlamento 

Luis Bará Torres, Montserrat Prado Cores, Ana Pontón Mondelo, Xosé 

Luis Rivas Cruz, Olalla Rodil Fernández e Noa Presas Bergantiños, deputadas e 

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

do disposto no Regulamento da Cámara, presentan a seguinte Interpelación. 

 

A empresa “Maderas Iglesias S.A., que conta con centros de produción  no 

Porriño  e Mos, foi unha das maiores produtoras de tarima flotante do mercado 

internacional e chegou a contar cun cadro de persoal na comarca de mais de 800 

traballadoras/es, sendo a porcentaxe do cadro de persoal do 80% de mulleres. Aínda que 

na actualidade o seu cadro de persoal vise reducido a 253 traballadoras/es, segue sendo 

unha das principais empresas da área de Vigo. 

Nos últimos anos  o persoal da compañía tivo que soportar ata dous procesos 

concursais, (o primeiro resolto na fase de Preconcurso e o segundo resolto con acordo 

en setembro de 2013). Tamén tiveron que pasar por sete EREs (Expedientes de 

Regulación de Emprego) suspensivos, dos cales soamente en catro houbo acordo entre 

traballadores/as e a empresa. A suma dos procesos provoca que, nalgúns casos, certas 

traballadoras/es xa teñan chegado a máis de 400 días de consumo da súa prestación por 

desemprego, o que lles repercutirá negativamente se a empresa non sae adiante e son 

despedidos. E aínda que o comité intercentros sempre pelexou para que o ERE fose o 

máis equitativo posíbel e se cumprise coa Lei, os xerentes fixeron oídos xordos aos seus 

consellos, derivando nunha diferencia abismal na súa aplicación: mentres que hai 

empregadas e empregados que perden 400 días de traballo, outras persoas non chegan a 

perder ningún. 
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Houbo reclamacións ante as autoridades denunciando  que non se respectan as 

condición dos EREs nin o seu calendario pactado, por non ser recoñecidas as  vacacións 

e todos os días festivos; non se recoñecen os meses de 31 días como recoñece a Lei e 

non se pagan os días efectivos de traballo, mesmo chegando a non recoñecerlle as horas 

sindicais algúns membros do comité, etc. 

Con respecto ao salario, en oito anos a subida salarial total foi do 0,75%. 

Actualmente aínda se debe parte da paga de nadal de 2016, a de marzo e a de Xullo do 

2017,  así como as  irregularidades no pagamento das nóminas, que un mes tras outro se 

ingresan con retraso. Sempre se abonan os  salarios a partir do día 15, chegando en 

algún caso a  pagar as nóminas o día 28. Para os que están de baixa e un verdadeiro 

suplicio, porque sempre o retraso é aínda moito maior. Tendo que escoitar 

despropósitos do xerente como, “que pagaría cando el o estimase oportuno”. Esta 

situación de vulneración dos dereitos dos traballadores/as non é  nova, pois xa que nos 

meses de xuño e xullo do 2015, o persoal xa fixo unha folga de varios días alternos para 

reclamar a débeda dos seus salarios. 

 A longo deste tempo as traballadoras e traballadores puxeron da súa parte todo 

o que puideron para a continuidade da empresa, pero a situación neste momento é 

insostibel e pon en grave risco a continuidade da empresa e do emprego. Na última 

rolda de negociacións, que comezaron o pasado 12 de decembro, o empresario propuxo 

o despedimento de 140 traballadoras/es, coa ameaza de peche da empresa se non se 

acepta esta proposta. Unha chantaxe en toda regra, que forma parte do modus operandi 

do dono da empresa. 

O pasado 28 de decembro unha representación do comité de empresa, das 

alcaldías da comarca e das organizacións sindicais reuniuse no parlamento galego con 

representantes de todos os grupos. E posteriormente integrantes do comité mantiveron 
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un encontro co IGAPE. Nesta xuntanzas púxose de manifesto o apoio dos grupos 

parlamentares e a necesidade de que a consellaría de Industria interveña diante da 

propiedade da empresa para procurar a viabilidade do emprego e da empresa. 

Cómpre ter en conta que existe un mandato parlamentario, mediante acordo 

unánime do pleno que tivo lugar o pasado 17 de outubro de 2017, que insta ao goberno 

galego a “facer xestións ante a propiedade de Maderas Iglesias SA coa finalidade de 

procurar a viabilidade e continuidade da empresa, velar polos dereitos laborais e polo 

mantemento do emprego”. 

 

Polo anteriormente exposto formúlase a seguinte Interpelación: 

Que xestións realizou a Xunta de Galiza, desde o pleno do pasado 17 de outubro 

de 2017, para garantir a viabilidade e a continidade da empresa Maderas Iglesias? 

 

Santiago de Compostela, 8 de xaneiro de 2018 

 

Asdo.: Luis Bará Torres 

Olalla Rodil Fernández 

Noa Presas Bergantiños 

Montserrat Prado Cores 

Xosé Luis Rivas Cruz 

Ana Pontón Mondelo  

Deputadas e deputados do G.P. do BNG 
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Asinado dixitalmente por: 

 

Xosé Luis Bará Torres na data 08/01/2018 11:40:01 

 

María Montserrat Prado Cores na data 08/01/2018 11:40:06 

 

Ana Pontón Mondelo na data 08/01/2018 11:40:07 

 

Xose Luis Rivas Cruz na data 08/01/2018 11:40:09 

 

Olalla Rodil Fernández na data 08/01/2018 11:40:10 

 

Noa Presas Bergantiños na data 08/01/2018 11:40:12 
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Á Mesa do Parlamento 

 

Patricia Vilán Lorenzo, Concepción Burgo López, Juan Manuel 

Díaz Villoslada e Matilde Begoña Rodríguez Rumbo, deputadas e 

deputado pertencentes ao Grupo Parlamentario dos Socialistas de 

Galicia, ao abeiro do disposto no artigo 147 do Regulamento da 

Cámara, presentan ante esa Mesa a seguinte interpelación. 

 

Galicia ten dúas linguas, galego e castelán, e unha Lei de normalización 

lingüística dende o 15 de xuño de 1983. Esta lei di, no seu artigo 7.3, 

que a Xunta de Galicia promoverá, de acordo cos órganos 

correspondentes, a progresiva normalización do uso do galego na 

Administración de Xustiza.  

 

Mais o certo é que o uso da nosa lingua na xustiza é absolutamente 

residual e non hai datos oficiais actualizados, nin sequera cando dende 

este grupo parlamentario se lle piden expresamente ao Goberno. Así, a 

última resposta ás nosas preguntas, de data 22 de decembro de 2017, 

dicía que “a Xunta de Galicia mantén un pleno compromiso co 

exercicio do dereito ao uso do galego en xuízos por parte de calquera 

persoa ou profesional do Dereito e que a Administración autonómica 

promove diversas actuacións para garantir a cooficialidade das dúas 

linguas e o uso da lingua habitual da cidadanía nos termos previstos no 

artigo 231 da Lei Orgánica do Poder Xudicial”. Pero non dá datos sobre 

a actividade en galego dos letrados e letradas da Xunta de Galicia nin 

sobre as sentenzas e documentación xudicial, probablemente porque 

eses datos non son bos para o Goberno.  

Por todo o exposto, as deputadas e o deputado que asinan interpelan ao 

Goberno galego nos seguintes termos: 

1. Ten feito o Goberno galego un informe cos datos oficiais do uso 

do galego na xustiza? 

2. Cantas demandas en galego presentaron os letrados da Xunta de 

Galicia entre os anos 2009 e 2017? 
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3. Cantos escritos de acusación en galego ten presentado o Goberno 

galego, como acusación particular, entre os anos 2009 e 2017?  

4. Cantas sentenzas se teñen ditado en galego en Galicia entre os 

anos 2009 e 2017? 

 

Pazo do Parlamento, 8 de xaneiro de 2018 

 

Asdo.: Patricia Vilán Lorenzo 

  Concepción Burgo López 

  Juan Manuel Díaz Villoslada 

  Matilde Begoña Rodríguez Rumbo 

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

 

 
Asinado dixitalmente por: 

 
Patricia Vilán Lorenzo na data 08/01/2018 12:56:34 

 
Maria de la Concepción Burgo López na data 08/01/2018 12:56:40 

 
Juan Manuel Díaz Villoslada na data 08/01/2018 12:56:49 

 
Matilde Begoña Rodríguez Rumbo na data 08/01/2018 12:56:54 
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Á Mesa do Parlamento 

Olalla Rodil Fernández, Montserrat Prado Cores, Ana Pontón Mondelo, 

Xosé Luis Rivas Cruz, Luis Bará Torres e Noa Presas Bergantiños, deputadas e 

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

do disposto no Regulamento da Cámara, presentan a seguinte Interpelación, sobre a 

desaparición das canles privadas de TDT de carácter autonómico vinculadas ás licenzas 

concedidas e prorrogadas pola Xunta de Galiza.  

 

A canle Voz Televisión cesou as súas emisións o 1 de xaneiro de 2018 o que 

supuxo a desaparición das dúas canles privadas de TDT de carácter autonómico que 

foran concedidas pola Xunta de Galiza, toda vez que Popular TV pechou en 2013.  

Estas dúas licenzas, concedidas polo Goberno de Manuel Fraga (PP) en 2005 

foron prorrogadas en dúas ocasións pola Xunta de Galiza aproveitando a Lei de 

Medidas fiscais e administrativas dos Orzamentos de 2014 e 2017. Prórrogas que se 

concederon malia os evidentes incumprimentos por parte das entidades que as xestionan 

das condicións de mantemento das licenzas.  

Tan evidentes foron e son os incumprimentos como que Popular TV deixou de 

emitir, despois de despedir o cadro de persoal, en xullo de 2013, un ano antes de que lle 

fose prorrogada a licenza. Agora, co peche de Voz Televisión, a pregunta volve ser a 

mesma, que acontecerá con estas licenzas de TDT toda vez que foron prorrogadas até 

2021.  
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 Alén disto, desde o Colexio Profesional de Xornalistas de Galiza advertiron ao 

fío do cesamento das emisións de Voz Televisión, que boa parte das licenzas de emisión 

local ou comarcal non están tampouco a emitir.  

Desde o BNG lembramos que é responsabilidade da Xunta de Galiza garantir 

que se cumpran as condicións que rexen as concesións das frecuencias de radio e 

televisión debendo ser revisadas periodicamente por se non se estivesen a cumprir, 

adoptando as medidas necesarias en caso de incumprimento.  

 

Por todo o exposto formúlase a seguinte Interpelación: 

- Como valora a Xunta de Galiza a situación da TDT no noso país despois da 

desaparición das dúas canles privadas de carácter autonómico que existían até o de 

agora? 

- Despois do peche de Popular TV en 2013 e do cesamento das emisións de Voz 

Televisión en 2018, que medidas prevé adoptar o Goberno galego en relación coas 

licenzas que posúen estas dúas entidades? 

- Cre a Xunta de Galiza que a non emisión de contidos supón un incumprimento 

das condicións que rexen as concesións das frecuencias de radio e televisión? De ser así, 

cal será o futuro das devanditas licenzas? 

- Cal é a situación na que se atopan as licenzas locais e/ou comarcais 

adxudicadas? 

- Desenvolve algún seguimento o Goberno galego para comprobar o 

cumprimento das condicións das concesións? 
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- Cal cre a Xunta que será o futuro da TDT na Galiza tendo en conta a situación 

actual? 

 

Santiago de Compostela, 9 de xaneiro de 2018 

 

Asdo.: Olalla Rodil Fernández 

Noa Presas Bergantiños 

Montserrat Prado Cores 

Xosé Luis Rivas Cruz 

Luis Bará Torres 

Ana Pontón Mondelo  

Deputadas e deputados do G.P. do BNG 

 

 

 

Asinado dixitalmente por: 

 

Olalla Rodil Fernández na data 09/01/2018 12:34:13 

 

María Montserrat Prado Cores na data 09/01/2018 12:34:21 

 

Ana Pontón Mondelo na data 09/01/2018 12:34:22 

 

Xose Luis Rivas Cruz na data 09/01/2018 12:34:26 
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Noa Presas Bergantiños na data 09/01/2018 12:34:28 

 

Xosé Luis Bará Torres na data 09/01/2018 12:34:29 
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Á Mesa do Parlamento 

 

Patricia Vilán Lorenzo, Abel Losada Alvarez, Julio Torrado 

Quintela, Raúl Fernández Fernández e María Luisa Pierres López, 

deputadas e deputados pertencentes ao Grupo Parlamentario dos 

Socialistas de Galicia, ao abeiro do disposto no artigo 147 do 

Regulamento da Cámara, presentan ante esa Mesa a seguinte 

interpelación.  

 

Resulta obvio que a entrada en funcionamento do chamado Eixo 

Atlántico de Alta Velocidade entre Vigo e A Coruña, xunto coa nova 

vía Santiago-Ourense, teñen significado unha mellora moi importante 

nas conexións interiores de Galicia por ferrocarril entre as grandes 

áreas urbanas. Mais a vertebración ferroviaria do noso país ten aínda 

grandes eivas en canto a servizos que permitan conectar tamén o rural 

galego, aínda non existe o tren de alta velocidade entre Galicia e 

Madrid e as melloras nas conexións ferroviarias do Eixo Atlántico non 

están sendo explotadas ao máximo.  

 

Renfe limítase a prestar servizos directos dentro desas novas liñas sen 

aproveitar nin estudar todas as posibles conexións e transbordos entre 

diferentes trens, en definitiva, sen ofertar un servizo integral de 

ferrocarril. E un dos exemplos é a conexión de Pontevedra con 

Ourense, que se tivese uns pequenos axustes (como que, ás veces,  as 

combinacións non son posibles por 1 ou 2 minutos), podería ver 

reducida a duración das viaxes entre 15 minutos e 1 hora e media en 

función do servizo do que se trate.  

 

Nun contexto no que o transporte público tende á intermodalidade, 

Renfe non oferta bonos únicos cando é preciso cambiar de tren e 

penaliza aos viaxeiros que deben facer transbordos nesa liña.  

 

Ao que hai que unir que a conexión de Pontevedra con Madrid a día de 

hoxe -en tanto non entre en funcionamento a variante de Cerdedo, 

novamente adiada nos orzamentos Xerais do Estado- é máis rápida por 

Santiago que polo Miño. 
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A maiores, resultaría especialmente interesante considerar a inclusión 

do ferrocarril Vilagarcía-Pontevedra-Vigo dentro do Plan de transporte 

metropolitano. 

 

Por todo o exposto, as deputadas e os deputados que asinan interpelan 

ao Goberno galego nos seguintes termos: 

 

1. Concorda o Goberno galego co feito de que Renfe non oferta para 

Galicia un servizo integral de ferrocarril? 

2. Vai demandar o Goberno galego ao Goberno do Estado que Renfe 

sincronice en Santiago de Compostela os enlaces dos trens Vigo-

A Coruña cos de Ourense-A Coruña, para incrementar as 

conexións de Pontevedra e Vilagarcía de Arousa con Ourense? 

3. Vai demandar o Goberno galego ao Goberno do Estado que Renfe 

oferte bonos integrados de entre Pontevedra e Ourense e 

viceversa? 

4. Vai demandar o Goberno galego a apertura dunha mesa de 

diálogo co Goberno do Estado co obxecto da realización dunha 

planificación do transporte ferroviario na provincia de Pontevedra 

que teña como obxectivos o incremento de frecuencias no eixo 

Vilagarcía-Pontevedra-Vigo, así como un abaratamento dos 

custos actuais dos billetes? 

5. Ten intención o Goberno de integrar o ferrocarril da área de 

Pontevedra no Plan de transporte metropolitano de Galicia, previo 

acordo cos concellos afectados? 

 

 

Pazo do Parlamento, 9 de xaneiro de 2018 

 

Asdo.: Patricia Vilán Lorenzo 

  Abel Losada Alvarez 

  Julio Torrado Quintela 

  Raúl Fernández Fernández 

  María Luisa Pierres López 

Deputadas e deputados do G.P. dos Socialistas de Galicia 
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Asinado dixitalmente por: 

 
Patricia Vilán Lorenzo na data 10/01/2018 09:35:05 

 
Abel Fermín Losada Álvarez na data 10/01/2018 09:35:11 

 
Julio Torrado Quintela na data 10/01/2018 09:35:17 

 
Raúl Fernández Fernández na data 10/01/2018 09:35:22 

 
María Luisa Pierres López na data 10/01/2018 09:35:28 
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Á Mesa do Parlamento 

 

Julio Torrado Quintela e Noela Blanco Rodríguez, deputado e 

deputada pertencentes ao Grupo Parlamentario dos Socialistas de 

Galicia, ao abeiro do disposto no artigo 147 do Regulamento da 

Cámara, presentan ante esa Mesa a seguinte interpelación. 

 

A Asociación de Médicos Interinos de Galicia, (ASMIG), vén de 

alertar, a través da presentación dunha queixa ante a Valedora do Pobo 

que o Sergas non facilita os informes clínicos de alta a pacientes que 

solicitan a alta voluntaria. Advirten que incumprir este paso provoca 

problemas no sistema, porque no caso de que o paciente escolla outras 

vías de tratamento como a sanidade privada, o médico receptor non ten 

a información suficiente para un correcto tratamento.  

 

Dende a Consellería de Sanidade vén de informar que estas acusacións 

non son certas e que as persoas pacientes que solicitan alta voluntaria 

reciben o seu informe clínico correspondente segundo marca a 

normativa vixente ao respecto.  

 

Por todo o exposto, o deputado e a deputada que asinan interpelan ao 

Goberno galego nos seguintes termos: 

 

1. Pode garantir a Consellería de Sanidade que sempre están sendo 

entregados os informes clínicos a todas as persoas que solicitan 

altas voluntarias no sistema de saúde de Galicia? 

2. Por que considera a Consellería de Sanidade que existe esta 

queixa da Asociación de Médicos Interinos de Galicia se a 

consellería indica que non é certa? 

3. Ten rexistrada a Consellería de Sanidade algunha queixa formal 

de pacientes que solicitaron informes clínicos por altas voluntarias 

e non lle foron entregados? E de pacientes que so recibiron o 

informe tras presentar unha reclamación ou queixa? 

 

Pazo do Parlamento, 9 de xaneiro de 2018 

 

Asdo.: Julio Torrado Quintela 

  Noela Blanco Rodríguez 
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Deputado e deputada do G.P. dos Socialistas de Galicia 

 

 
Asinado dixitalmente por: 

 
Julio Torrado Quintela na data 10/01/2018 09:43:29 

 
Noela Blanco Rodríguez na data 10/01/2018 09:43:36 
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Á Mesa do Parlamento 

 

 

Juan Manuel Díaz Villoslada, Patricia Vilán Lorenzo e Matilde Begoña 

Rodríguez Rumbo, deputado e deputadas pertencentes ao Grupo Parlamentario 

dos Socialistas de Galicia, ao abeiro do disposto no artigo 147 do Regulamento 

da Cámara, presentan ante esa mesa a seguinte interpelación. 

 

 

A última Memoria anual de actividades de coordinación de policías locais de 

Galicia presentada pola Dirección xeral de Emerxencias e Interior da 

Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e 

Xustiza, correspondente ao exercicio 2016, recolle que das 2.765 prazas 

correspondentes aos actuais corpos de policía local de Galicia, 330 estaban 

vacantes (o 12 %). Nos concellos da provincia da Coruña, 133 vacantes, na 

provincia de Lugo, 29 vacantes, na de Ourense, 39 e nos concellos de 

Pontevedra, 129 vacantes.  

 

 

Conforme dispón o artigo 4 da Lei 4/2007, do 20 de abril, de coordinación das 

policías locais de Galicia, no exercicio das competencias que corresponden aos 

concellos, os corpos de policía local protexerán o libre exercicio dos dereitos e 

liberdades e contribuirán a garantir a seguridade cidadá e a consecución do 

benestar social, cooperando con outros axentes sociais, especialmente nos 

ámbitos preventivo, asistencial e de rehabilitación.  

 

 

Por outra parte, o propio Decreto 243/2008, do 16 de outubro, de 

desenvolvemento da Lei 4/2007, marca na súa exposición de motivos como 

obxectivo que o número total de membros de cada corpo de policía local acade o 

1,8 por cada 1.000 habitantes, cifra que se estima como recomendable. Cos datos 

de poboación actual, Galicia precisaría contar con 2.000 efectivos máis de policía 

local, aínda que o número de concellos de menos de 5.000 habitantes non 

obrigados polas Bases do Réxime Local a contar con corpos de policía local, a 

dispersión da poboación e as restricións orzamentarias impostas 

sistematicamente á nosa Administración local impedirían acadar as ratios 

recomendadas pola UE a curto-medio prazo. 
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A esta situación de grave déficit nos cadros de persoal dos corpos de policía local 

en Galicia, únese a delicada situación de viabilidade de moitos corpos nos que un 

terzo dos seus efectivos superan os 60 anos de idade, situación que se podería ver 

máis agravada pola previsión de acceso a esa idade á xubilación anticipada 

anunciada polo Ministerio do Interior para 2018. 

 

 

O recente Decreto 115/2017, do 17 de novembro, polo que se regula a 

cooperación da Administración xeral da Comunidade Autónoma cos concellos na 

selección dos membros dos corpos de policía local, vixiantes municipais e 

auxiliares de policía local, non contén ningunha previsión para paliar esta 

deficitaria situación. Lembremos as funcións que en materia de coordinación de 

policías locais establece o artigo 13 da Lei 4/2007, sinaladamente o seu apartado 

f). 

 

Polo exposto o deputado e as deputadas que asinan interpelan o Goberno galego 

nos seguintes termos: 

 

 

Que previsións ten o Goberno galego en materia de coordinación de policías 

locais de Galicia para paliar o seu actual déficit de efectivos?  

 

 

Pazo do Parlamento, 10 de xaneiro de 2018 
 

 

 

Asinado dixitalmente por: 
 

Juan Manuel Díaz Villoslada na data 10/01/2018 17:38:05 
 

Patricia Vilán Lorenzo na data 10/01/2018 17:38:16 
 

Matilde Begoña Rodríguez Rumbo na data 10/01/2018 17:38:22 
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Á Mesa do Parlamento 

 

Patricia Vilán Lorenzo, Abel Losada Alvarez, Matilde Begoña 

Rodríguez Rumbo, Raúl Fernández Fernández e María Luisa Pierres 

López, deputadas e deputados pertencentes ao Grupo Parlamentario dos 

Socialistas de Galicia, ao abeiro do disposto no artigo 147 do Regulamento 

da Cámara, presentan ante esa Mesa a seguinte interpelación. 

 

España é o terceiro país cos ingresos máis baixos por fiscalidade ambiental 

da UE, despois de Lituania e Eslovaquia (o 1,85 % do PIB en 2014, fronte a 

2,46 % de media na UE). Bruxelas leva dicíndolle ao Goberno do Estado que 

debe reformar o sistema impositivo medioambiental, principalmente nos 

sectores do transporte, a enerxía, a contaminación e o uso dos recursos. Tanto 

o Goberno de España como o galego non o teñen feito: os únicos tributos 

ambientais que hai en Galicia son o canon eólico e os impostos sobre a 

contaminación atmosférica e o dano ambiental da auga encorada. E cunha 

minoración na recadación entre 2009 e 2016 de case 24 millóns de euros. 

 

Entre os instrumentos da política ambiental, os tributos ambientais 

considéranse medioambientalmente efectivos e eficientes economicamente.  

De feito, no plano internacional, recoméndase o seu uso para mitigar o 

cambio climático e promover un uso sostible dos recursos.  

 

Por todo o exposto, as deputadas e os deputados que asinan interpelan ao 

Goberno galego nos seguintes termos: 

  

1. Cales son os motivos polos que o Goberno galego non instaura máis 

tributos sobre os custos medioambientais de determinadas actividades 

que inciden no medio ambiente?  

2. Por que non hai en Galicia tributos sobre a utilización de bolsas de 

plástico de un só uso?  

3. Ten previsto acordar o Goberno o aumento dos gravames xa vixentes 

sobre o medio ambiente? Cando? 

  

Pazo do Parlamento, 11 de xaneiro de 2018 

 

Asdo.: Patricia Vilán Lorenzo 

  Abel Losada Alvarez 

  Matilde Begoña Rodríguez Rumbo 

  Raúl Fernández Fernández 

  María Luisa Pierres López 
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Deputadas e deputados do G.P. dos Socialistas de Galicia 

 

 
Asinado dixitalmente por: 

 
Patricia Vilán Lorenzo na data 11/01/2018 11:27:19 

 
Abel Fermín Losada Álvarez na data 11/01/2018 11:27:26 

 
Matilde Begoña Rodríguez Rumbo na data 11/01/2018 11:27:31 

 
Raúl Fernández Fernández na data 11/01/2018 11:27:33 

 
María Luisa Pierres López na data 11/01/2018 11:27:38 
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Á Mesa do Parlamento 

 

Patricia Vilán Lorenzo, Concepción Burgo López, Juan Manuel 

Díaz Villoslada e Matilde Begoña Rodríguez Rumbo, deputadas e 

deputado pertencentes ao Grupo Parlamentario dos Socialistas de 

Galicia, ao abeiro do disposto no artigo 147 do Regulamento da 

Cámara, presentan ante esa Mesa a seguinte interpelación. 

 

Galicia ten dúas linguas, galego e castelán, e unha Lei de normalización 

lingüística dende o 15 de xuño de 1983. Esta lei di, no seu artigo 7.3, 

que a Xunta de Galicia promoverá, de acordo cos órganos 

correspondentes, a progresiva normalización do uso do galego na 

Administración de xustiza. Mais o certo é que o uso da nosa lingua na 

xustiza é absolutamente residual e non hai datos oficiais actualizados, 

nin sequera cando dende este grupo parlamentario se lle piden 

expresamente ao Goberno.  

 

O Comité de Expertos do Consello de Europa para a Carta Europea das 

Linguas Rexionais e Minoritarias ten considerado, no seu cuarto 

informe sobre o grado de cumprimento do texto, que hai carencias no 

uso do galego no ámbito xudicial. Por tal motivo, instou ás 

administracións españolas e galegas a introducir os cambios lexislativos 

necesarios para permitir o desenvolvemento de procesos en lingua 

galega. O Goberno galego simplemente manifestou a toma en 

consideración das recomendacións. 

 

Nesta mesma liña de irrelevancia da nosa lingua está o Ministerio 

Fiscal en Galicia, órgano de relevancia constitucional e con 

personalidade xurídica propia pero que non é un exemplo de uso do 

galego. O propio Fiscal Superior de Galicia así o ten manifestado nas 

súas 3 últimas comparecencias no Parlamento. 

 

Por todo o exposto, as deputadas e o deputado que asinan interpelan ao 

Goberno galego nos seguintes termos: 

  

1. Ten datos o Goberno galego sobre se existen carencias no uso do 

galego no ámbito da actuación do Ministerio Fiscal en Galicia? 
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2. Se a anterior resposta fose positiva, como cadran eses datos co 

mandato do cuarto informe do Comité de Expertos do Consello de 

Europa para a Carta Europea das Linguas Rexionais e 

Minoritarias? 

3. Vai impulsar o Goberno galego os cambios lexislativos necesarios 

para permitir o desenvolvemento de procesos xudiciais en lingua 

galega, no ámbito da Fiscalía en Galicia? 

 

 

Pazo do Parlamento, 11 de xaneiro de 2018 

 

Asdo.: Patricia Vilán Lorenzo 

  Concepción Burgo López 

  Juan Manuel Díaz Villoslada 

  Matilde Begoña Rodríguez Rumbo 

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

 

 
Asinado dixitalmente por: 

 
Patricia Vilán Lorenzo na data 11/01/2018 12:46:50 

 
Maria de la Concepción Burgo López na data 11/01/2018 12:47:02 

 
Juan Manuel Díaz Villoslada na data 11/01/2018 12:47:08 

 
Matilde Begoña Rodríguez Rumbo na data 11/01/2018 12:47:12 
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Á Mesa do Parlamento 

 

Patricia Vilán Lorenzo, Juan Manuel Díaz Villoslada e Matilde 

Begoña Rodríguez Rumbo, deputadas e deputado pertencentes ao 

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, ao abeiro do 

disposto no artigo 147 do Regulamento da Cámara, presentan ante esa 

Mesa a seguinte interpelación. 

 

A Lei 18/2011, de 5 de xullo, reguladora do uso das tecnoloxías da 

información e comunicación na Administración de xustiza, foi un paso 

para a súa modernización. Regulou por vez primeira o expediente 

xudicial electrónico en España. Facíase así efectivo o dereito á tutela 

xudicial efectiva, sendo un dos elementos máis relevantes a 

incorporación nas oficinas xudiciais das novas tecnoloxías, que 

permiten abaratar os costes do servizo público de Xustiza e que 

actualizan o dereito fundamental a un proceso público sen dilacións 

indebidas. En virtude desta lei, o día 1 de xaneiro de 2016 comezaron 

as notificacións telemáticas a través do sistema Lexnet, con multitude 

de problemas. 

 

Ademais, xa hai tempo que os distintos operadores xurídicos advertían 

de que a fiabilidade do sistema non era boa, que non era fiable nin 

controlable, que caía a diario. A plataforma caía o día 27 de xullo e era 

obxecto de varios ciberataques, segundo o propio Ministro de Xustiza 

e, despois do seu arranxo, en menos de 24 horas e tras 60 millóns de 

euros para arranxalo, Lexnet caía de novo. A comezos de setembro, 

caía dende primeira hora da mañá e deixaba aos profesionais e aos 

propios Xulgados (caía nos xulgados tamén) sen ferramentas de 

traballo.  

 

En data 22 de decembro de 2017, o Goberno respondía a este grupo 

parlamentario que solicitara a principios de agosto información ao 

Ministerio de Xustiza sobre a dispoñibilidade, seguridade e medidas 

para garantir a funcionalidade do sistema, ademais de, posteriormente, 

ter comunicado a ese Ministerio que o Pleno do Parlamento acordara 

demandar unha auditoría exterior e independente sobre a implantación 
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da administración dixital na xustiza e a adopción de todas as medidas 

para o axeitado funcionamento do sistema Lexnet. Non hai máis datos.  

 

Por todo o exposto, as deputadas e o deputado que asinan interpelan ao 

Goberno galego nos seguintes termos: 

 

1. Tiña coñecemento o Goberno galego dos avisos dos operadores 

xurídicos de que a fiabilidade do sistema tecnolóxico na xustiza 

non é boa, fiable nin controlable? 

2. Que respondeu o Ministerio de Xustiza sobre a información 

solicitada polo Goberno sobre a dispoñibilidade, seguridade e 

medidas para garantir a funcionalidade do sistema? 

3. Que respondeu o Ministerio de Xustiza sobre a comunicación da 

proposición non de lei aprobada por unanimidade polo Pleno do 

Parlamento o día 13 de setembro de 2017? 

 

 

Pazo do Parlamento, 11 de xaneiro de 2018 

 

Asdo.: Patricia Vilán Lorenzo 

  Juan Manuel Díaz Villoslada 

  Matilde Begoña Rodríguez Rumbo 

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

 

 

 

 

 
Asinado dixitalmente por: 

 
Patricia Vilán Lorenzo na data 11/01/2018 12:47:51 

 
Juan Manuel Díaz Villoslada na data 11/01/2018 12:47:57 

 
Matilde Begoña Rodríguez Rumbo na data 11/01/2018 12:48:01 
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