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- 51476 - 51624 (09/PNC-004360)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Val Alonso, José Ramón e 4 máis

Sobre as demandas que debe realizar o Goberno galego ao

Goberno central en relación coa incidencia que están a ter no sec-
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tor produtor de aluminio primario o sistema de repartición da inte-

rrompibilidade e o sistema regulador do prezo da enerxía para gran-

des consumidores, así como o proceso de venda das factorías de

Alcoa en Galicia. (Procedemento de urxencia) 154058, 154060

Admisión a trámite, asignación a comisión e publicación

- 51392 (09/PNC-004340)

Grupo Parlamentario da Alternativa Galega de Esquerda

Fajardo Recouso, Juan Manuel e 5 máis

Sobre o mantemento polo Goberno galego do número de aulas exis-

tentes no Colexio de Educación Infantil e Primaria O Piñeiriño, de

Vilagarcía de Arousa, así como a materialización nel das seis aulas

de Educación Infantil 154061

- 51401 (09/PNC-004342)

Grupo Parlamentario da Alternativa Galega de Esquerda

Fajardo Recouso, Juan Manuel e 5 máis

Sobre as demandas que debe realizar o Goberno galego ao

Goberno central en relación coa incidencia que están a ter no sec-

tor produtor do aluminio o sistema de repartición da interrompibili-

dade e o sistema regulador do prezo da enerxía para grandes con-

sumidores, así como o proceso de venda das factorías de Alcoa en

Galicia 154063

- 51450 (09/PNC-004343)

Grupo Parlamentario da Alternativa Galega de Esquerda

Ron Fernández, José Javier e 5 máis

Sobre a apertura dunha investigación independente a cargo da

Comisión Interamericana de Dereitos Humanos en relación co asa-

sinato de Berta Cáceres e a necesidade de que os investimentos

europeos respecten de xeito escrupuloso os dereitos humanos e

colectivos das comunidades indíxenas 154068

- 51470 (09/PNC-004344)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Burgo López, María Concepción, e Fernández Fernández, Raúl

Sobre as actuacións que debe levar a cabo a Xunta de Galicia para

o mantemento durante todo o ano dos mesmos horarios e liñas de

transporte metropolitano entre Lugo e Friol 154073

- 51484 (09/PNC-004345)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Vilán Lorenzo, Patricia e 2 máis

Sobre a introdución polo Goberno galego na Lei 13/2013, do 23 de

decembro, de caza de Galicia, das recomendacións do Valedor do

Pobo referidas ao seu desenvolvemento regulamentario, a conside-

ración dunha vía pública como zona de seguridade para efectos

cinexéticos e a declaración dun terreo como non cinexético 154076

- 51488 (09/PNC-004346)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Burgo López, María Concepción e 2 máis

Sobre as actuacións que debe levar a cabo a Xunta de Galicia, para

o curso 2016-2017, en relación co custo das matrículas de todas as

materias universitarias que non teñan dereito á docencia das anti-

gas licenciaturas e dos novos graos adaptados ao Espazo Europeo

de Educación Superior 154079

- 51504 (09/PNC-004347)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego

Pombo Rodríguez, Cosme Eladio, e Jorquera Caselas, Francisco

Xesús

Sobre o mantemento polo Goberno galego do funcionamento da

Escola Unitaria de Queixas (CEIP do Calvario), como elemento ver-

tebrador das parroquias de Queixas e Xesteda, no concello de Cer-

ceda 154081

- 51528 (09/PNC-004348)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego

Prado Cores, María Montserrat

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

relación coa redacción que presenta o anteproxecto de decreto de

adaptación dos comités de ética asistencial 154084

- 51533 (09/PNC-004349)

Grupo Parlamentario Popular de Galicia

Núñez Centeno, Aurelio Alfonso e 7 máis

Sobre a demanda polo Goberno galego ao Goberno central da

mellora e clarificación da regulación da publicidade sanitaria no refe-

rido aos centros, establecementos, bens e servizos, para evitar

anuncios enganosos 154087

- 51536 (09/PNC-004350)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego

Prado Cores, María Montserrat

Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego co fin

de optimizar os recursos e servizos das unidades de saúde buco-

dental do Sergas 154090

- 51540 (09/PNC-004351)

Grupo Parlamentario Mixto
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Iglesias Sueiro, Carmen

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

relación co uso de materiais que conteñen amianto nos centros edu-

cativos 154093

- 51545 (09/PNC-004352)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego

Pontón Mondelo, Ana Belén, e Jorquera Caselas, Francisco Xesús

Sobre a supresión pola Xunta de Galicia da peaxe da AG-55, no

treito A Coruña-Arteixo, para todas as persoas usuarias, así como a

negociación co Ministerio de Fomento da canalización a través dela

do tráfico con orixe ou destino no porto exterior da Coruña 154096

1.4. Procedementos de información
1.4.2. Solicitudes de comparecencia

Admisión a trámite polo procedemento de urxencia, traslado á

Xunta de Portavoces e publicación

- 51629 (09/CPP-000443)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Do Sr. presidente da Xunta de Galicia, por petición dos 18 deputa-

dos do G.P. dos Socialistas de Galicia, para que explique as súas

declaracións cuestionando a profesionalidade do persoal sanitario

referido a negáción de tratamento a persoas enfermas de hepatite C

154099

1.4.3. Interpelacións

Admisión a trámite e publicación

- 51454 (09/INT-001988)

Grupo Parlamentario da Alternativa Galega de Esquerda

Vázquez Díaz, Ramón e 5 máis

Sobre o exercicio do dereito de retracto e a compra pola Xunta de

Galicia de accións da planta de gas de Reganosa, na ría de Ferrol

154101

- 51455 (09/INT-001989)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Vilán Lorenzo, Patricia e 2 máis

Sobre as accións da Xunta de Galicia en relación co cambio climático

154107

- 51458 (09/INT-001990)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

García García, Pablo e 2 máis

Sobre a política da Xunta de Galicia en relación cos danos causa-

dos pola fauna salvaxe nos cultivos 154109

- 51464 (09/INT-001991)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Soneira Tajes, María Soledad e 4 máis

Sobre a política educativa da Xunta de Galicia 154112

- 51527 (09/INT-001992)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego

Prado Cores, María Montserrat

Sobre o anteproxecto de decreto de adaptación dos comités de ética

asistencial 154115

1.4.4. Preguntas

1.4.4.1. Preguntas orais en Pleno

Admisión a trámite e publicación

- 51396 (09/POP-005051)

Grupo Parlamentario da Alternativa Galega de Esquerda

Fajardo Recouso, Juan Manuel e 5 máis

Sobre o número de aulas de Educación Infantil previstas polo

Goberno galego para o curso 2016-2017 no Colexio de Educación

Infantil e Primaria O Piñeiriño, de Vilagarcía de Arousa 154118

- 51442 (09/POP-005052)

Grupo Parlamentario da Alternativa Galega de Esquerda

Vázquez Díaz, Ramón e 5 máis

Sobre as razóns da Xunta de Galicia para a compra de accións da

planta de gas de Reganosa na ría de Ferrol, diante do escenario de

incerteza xurídica no que se atopa 154120

- 51459 (09/POP-005053)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

García García, Pablo e 2 máis

Sobre a opinión do Goberno galego respecto da suficiencia do plan

de axudas anunciado para resolver o problema dos danos causados

polo xabaril e outras especies da fauna salvaxe nos cultivos

154125

- 51480 (09/POP-005054)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

García García, Pablo e 2 máis

Sobre a opinión da Xunta de Galicia respecto do estado de execu-

ción dos traballos que debe levar a cabo a Administración pública
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galega no proceso de concentración parcelaria de Quintillán-Mea-

vía, no concello de Forcarei 154128

- 51489 (09/POP-005055)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Burgo López, María Concepción e 2 máis

Sobre as previsións do Goberno galego respecto da homoxeneiza-

ción, para o curso 2016-2017, das taxas pagadas polas materias uni-

versitarias sen dereito á docencia entre as antigas licenciaturas e os

novos graos adaptados ao Espazo Europeo de Educación Superior

154131

- 51511 (09/POP-005056)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Gallego Lomba, José Manuel e 2 máis

Sobre as previsións do Goberno galego respecto da inclusión dun

punto de venda de artesanía de Galicia en Santiago de Compostela

dentro da colaboración anunciada durante o verán de 2016 entre a

Fundación Centro Galego de Artesanía e do Deseño e a Fundación

Museo Eugenio Granell 154133

- 51524 (09/POP-005057)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego

Rodas Chapela, Daniel

Sobre os criterios seguidos para a selección dos asistentes á xun-

tanza en Vigo do director xeral de Asuntos Marítimos e Pesca da

Comisión Europea con representantes do sector 154135

- 51531 (09/POP-005058)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego

Prado Cores, María Montserrat

Sobre a incidencia da redacción que presenta o anteproxecto de

decreto de adaptación dos comités de ética asistencial na protec-

ción dos dereitos dos doentes, así como na súa independencia

154138

- 51547 (09/POP-005059)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego

Pontón Mondelo, Ana Belén, e Jorquera Caselas, Francisco Xesús

Sobre as previsións da Xunta de Galicia respecto da adopción dal-

gunha medida para resolver a situación da autoestrada AG-55, no

treito A Coruña-Arteixo, e eliminar a peaxe nel para todas as per-

soas usuarias 154141

- 51550 (09/POP-005060)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego

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

Sobre as razóns do Goberno galego para non completar o proceso

de traspaso das escolas infantís e centros de día do Consorcio

Galego de Servizos de Igualdade e Benestar á Axencia Galega de

Servizos Sociais 154144

- 51551 (09/POP-005061)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego

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

Sobre a garantía na actualidade dos dereitos dos traballadores do

Consorcio Galego de Servizos de Igualdade e Benestar, en igual-

dade de condicións que os do persoal dos centros traspasados á

Axencia Galega de Servizos Sociais 154146

- 51552 (09/POP-005062)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego

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

Sobre as razóns do Goberno galego para non asinar un convenio

colectivo cos traballadores do Consorcio Galego de Servizos de

Igualdade e Benestar 154148

1.4.4.1.2. Preguntas urxentes (art. 155.5)

Admisión a trámite ao abeiro do artigo 155.5 do Regulamento

do Parlamento, traslado á Xunta de Portavoces e publicación

- 51626 (09/PUP-000281)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego

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

Sobre as razóns do Goberno galego para non asinar un convenio

colectivo cos traballadores do Consorcio Galego Galego de Servizos

de Igualdade e Benestar 154150

- 51638 (09/PUP-000282)

Grupo Parlamentario da Alternativa Galega de Esquerda

Fajardo Recouso, Juan Manuel e 5 máis

Sobre as medidas que vai implementar o Goberno galego para evi-

tar o incremento dos accidentes laborais graves 154152

1.4.4.1.3. Preguntas ao presidente da Xunta de Galicia

Admisión a trámite, traslado á Xunta de Portavoces e publicación

- 51617 (09/POPX-000195)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Vilán Lorenzo, Patricia
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Sobre o balance da política xeral do Goberno galego en relación coa

mellora dos dereitos da cidadanía 154154

- 51621 (09/POPX-000196)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego

Pontón Mondelo, Ana Belén

Sobre a opinión do Goberno galego en relación coa dirección que

está a seguir Galicia en materia de emprego 154155

- 51639 (09/POPX-000197)

Grupo Parlamentario da Alternativa Galega de Esquerda

Sánchez García, Antón

Sobre as razóns da crítica aos médicos do sistema sanitario público

que denunciaron o retraso na dispensación dos medicamentos con-

tra a hepatite C 154156

4. Informacións e correccións de erros
4.2. Correccións de erros

Corrección de erros na publicación, no Boletín Oficial do Parlamento

de Galicia número 661, do 17 de xuño de 2016, do prego de cláu-

sulas administrativas da contratación administrativa de servizos para

a xestión e explotación da cafetaría. 154022

SUMARIO



1. Procedementos parlamentarios
1.1. Procedementos de natureza normativa
1.1. 2. Propostas de normas

1.1.2.1. Proxectos e proposicións de lei

1.1.2.1.1. Proxectos de lei

Informe da Ponencia sobre o Proxecto de lei de creación dos

colexios provinciais de economistas por fusión dos colexios de

titulares mercantís e de economistas existentes na Comuni-

dade Autónoma de Galicia

De conformidade co disposto nos artigos 65 e concor-
dantes do Regulamento da Cámara, ordénase a publicación
no Boletín Oficial do Parlamento de Galicia do Informe da
Ponencia sobre o Proxecto de lei de creación dos colexios
provinciais de economistas por fusión dos colexios de titula-
res mercantís e de economistas existentes na Comunidade
Autónoma de Galicia.

Santiago de Compostela, 21 de xuño de 2016

Miguel Ángel Santalices Vieira
Presidente

Informe da Ponencia sobre Proxecto de lei de creación dos

colexios provinciais de economistas por fusión dos colexios de

titulares mercantís e de economistas existentes na Comuni-

dade Autónoma de Galicia

A Ponencia designada pola Comisión 1ª, Institucional, de
Administración Xeral, Xustiza e Interior, para emitir
informe sobre o Proxecto de lei de creación dos colexios
provinciais de economistas por fusión dos colexios de titula-
res mercantís e de economistas existentes na Comunidade
Autónoma de Galicia, nas reunións e cos acordos que a con-
tinuación se indican, á vista do texto do proxecto e das
emendas presentadas ao seu articulado, elaborou, para o seu
debate ante o dito órgano, este

INFORME

1. Antecedentes

O proxecto tivo entrada no Rexistro do Parlamento o día
13 de maio de 2016, co número de asentamento 50594.

A Mesa do Parlamento, na reunión do día 18 de maio de
2016, admitiu a trámite esta iniciativa e dispuxo a súa publi-
cación no Boletín Oficial do Parlamento de Galicia (BOPG
núm. 645, do 18 de maio de 2016) e a apertura do prazo de
presentación de emendas. 

Así mesmo, oída a Xunta de Portavoces, acordou a súa
tramitación pola Comisión 1ª, Institucional, de Administra-
ción Xeral, Xustiza e Interior.

As emendas ao articulado presentadas –cualificadas pola
Mesa da Comisión 1ª, Institucional, de Administración
Xeral, Xustiza e Interior, na sesión do día 7 de xuño de 2016,
e publicadas no BOPG núm. 656, do 8 de xuño de 2016–
foron 15: 3 do G.P. dos Socialistas de Galicia (doc. núm.
51174) e 12 do G.P. do Bloque Nacionalista Galego (doc.
núm. 51176).

2. Constitución, composición e reunións da Ponencia

2.1. Constitución e composición da Ponencia

A Comisión 1ª, Institucional, de Administración Xeral,
Xustiza e Interior, na sesión do día 10 de xuño de 2016,
designou os seguintes ponentes:

–– G.P. Popular de Galicia:
Titular: Dª María Teresa Cancelo Márquez
Suplente: D. Jackeline Elisabeth Fernández Macías

–– G.P. dos Socialistas de Galicia:
Titular: Dª María Soledad Soneira Tajes
Suplente: D. Abel Losada Álvarez

–– G.P. do Bloque Nacionalista Galego:
Titular: Dª María Tereixa Paz Franco
Suplente: D. Francisco Xesús Jorquera Caselas

–– G.P. da Alternativa Galega de Esquerda:
Titular: D. Antón Sánchez García
Suplente: D. Juan M. Fajardo Recouso

–– G.P. Mixto:
Titular: Dª María Consuelo Martínez
Suplente: Dª Mónica Fernández Rodríguez
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2.2. Reunións da Ponencia

A sesión constitutiva da Ponencia tivo lugar o día 13 de
xuño de 2016, coa asistencia do presidente da Comisión 1ª,
Institucional, de Administración Xeral, Xustiza e Interior, e
os ponentes dos grupos parlamentarios.

Posteriormente, a Ponencia mantivo outra reunión o día
15 de xuño de 2016, na que examinou as emendas presenta-
das e o texto do proxecto de lei, e nela rematou o seu
informe.

3. Elaboración do informe

Como resumo sucinto do seu labor, a Ponencia recomén-
dalle á Comisión a aceptación das seguintes emendas ou
transaccións elaboradas a partir delas, nos termos que cons-
tan no texto articulado deste informe:

Emendas aceptadas:

–– Do G.P. dos Socialistas de Galicia, emendas núms. 2
e 4.

Emendas transaccionadas:

A Ponencia recomenda a aceptación da transacción, nos
termos que recolle o texto articulado, efectuada coa emenda
núm. 3 do G.P. dos Socialistas de Galicia

A Ponencia recomenda o rexeitamento das emendas do
G.P. do Bloque Nacionalista Galego núms. 1 á 12.

Como emenda técnica propón a adecuación da exposi-
ción de motivos aos cambios operados froito da aceptación
e da transacción das emendas, tal e como recolle o texto arti-
culado do proxecto.

4. Texto articulado do Proxecto de lei de creación dos
colexios provinciais de economistas por fusión dos colexios
de titulares mercantís e de economistas existentes na Comu-
nidade Autónoma de Galicia

Exposición de motivos.

De conformidade co disposto no artigo 150.2 da Consti-
tución española, a Lei orgánica 16/1995, do 27 de decembro,
de transferencia de competencias á Comunidade Autónoma
galega, transfire, no marco da lexislación básica do Estado,
o desenvolvemento lexislativo e a execución en materia de
corporacións de dereito público representativas de intereses
económicos e profesionais, complementando así o ámbito
competencial determinado no artigo 27.29 do Estatuto de
autonomía de Galicia.

A transferencia en materia de colexios oficiais ou profe-
sionais fíxose efectiva a través do Real decreto 1643/1996,
do 5 de xullo, e asumiuse polo Decreto 337/1996, do 13 de
setembro, da Xunta de Galicia. 

A Comunidade Autónoma de Galicia ditou, en virtude da
devandita competencia, a Lei 11/2001, do 18 de setembro,
de colexios profesionais da Comunidade Autónoma de Gali-
cia. De acordo co seu artigo 14, a constitución dun novo
colexio profesional por fusión de dous ou máis colexios
correspondentes a distintas profesións farase por lei do Par-
lamento de Galicia. 

Pola súa banda, a Lei 30/2011, do 4 de outubro, sobre a
creación do Consello Xeral de Economistas (unificación das
organizacións colexiais de economistas e de titulares mer-
cantís), creou o Consello Xeral de Economistas, que repre-
senta todos os colexios de economistas, así como os de titu-
lares mercantís que ata agora pertencían ao Consello Xeral
de Colexios de Economistas de España e ao Consello Supe-
rior de Colexios Oficiais de Titulares Mercantís de España,
respectivamente.

O Consello Xeral de Economistas representará, así
mesmo, nos ámbitos estatal e internacional, os intereses dos
e das economistas e titulares mercantís, e no artigo 3.1 da
Lei 30/2011 establécese que a unificación dos colexios de
economistas e dos colexios oficiais de titulares mercantís se
rexerá polo disposto na lexislación estatal ou autonómica
aplicable sobre colexios profesionais a que estean suxeitos,
e establécese tamén no artigo 3.3 da devandita lei que o Con-
sello Xeral de Economistas instará e apoiará os colexios de
economistas e os de titulares mercantís para iniciaren e des-
envolveren os seus procesos de unificación.
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Neste contexto, os respectivos colexios de economistas e
de titulares mercantís existentes na Comunidade Autónoma
de Galicia solicitaron a fusión de ambas as corporacións a
nivel provincial, mediante a creación de catro colexios pro-
vinciais de economistas, e o Consello Galego de Economis-
tas mantén a súa personalidade xurídica e asume as funcións
de representación dos colexios resultantes da fusión.

As razóns que xustifican esta unificación baséanse en
criterios de eficacia e eficiencia na consecución dos obxec-
tivos que deben cumprir como corporacións de dereito
público, tanto en relación coa defensa dos intereses das
persoas colexiadas como das persoas consumidoras e usua-
rias, á vez que favorece a interlocución coas administra-
cións públicas, co sector empresarial e coa sociedade no
seu conxunto, promovendo unha mellor ordenación das
actividades de servizos e o desenvolvemento da economía
en xeral.

En consecuencia, de acordo co disposto na Lei 11/2001,
do 18 de setembro, de colexios profesionais da Comunidade
Autónoma de Galicia, procédese mediante esta lei á creación
de catro colexios provinciais de economistas, por fusión das
organizacións colexiais profesionais de economistas e de
titulares mercantís da Comunidade Autónoma de Galicia.

A lei consta dunha exposición de motivos, seis artigos,
relativos á creación e ao ámbito territorial, á estrutura, ao
ámbito persoal, ás relacións coa Administración da Comuni-
dade Autónoma de Galicia, á igualdade de xénero e compo-
sición equilibrada e ao uso do galego, catro disposicións
transitorias e unha disposición derradeira.

O anteproxecto de lei foi sometido ao preceptivo ditame
do Consello Económico e Social de Galicia. 

Artigo 1. Creación e ámbito territorial

1. Mediante fusión das organizacións colexiais profesio-
nais de economistas e de titulares mercantís da Comunidade
Autónoma de Galicia créanse os seguintes colexios con
ámbito territorial provincial:

– Colexio de Economistas da Coruña, por fusión do
Colexio de Titulares Mercantís da Coruña e do Colexio de
Economistas da Coruña

– Colexio de Economistas de Lugo, por fusión do Cole-
xio de Titulares Mercantís de Lugo e do Colexio de Econo-
mistas de Lugo

– Colexio de Economistas de Ourense, por fusión do
Colexio de Titulares Mercantís de Ourense e do Colexio de
Economistas de Ourense

– Colexio de Economistas de Pontevedra, por fusión do
Colexio de Titulares Mercantís de Vigo, do Colexio de Titu-
lares Mercantís de Pontevedra e do Colexio de Economistas
de Pontevedra

2. Os colexios resultantes da fusión, como corporacións
de dereito público, terán personalidade xurídica e plena
capacidade para o cumprimento dos seus fins de acordo coa
lei, e exercerán as súas funcións dentro do ámbito territorial
de cada unha das provincias correspondente á súa denomi-
nación.

Artigo 1 bis). Estrutura

A estrutura interna e o funcionamento dos colexios
resultantes da fusión serán democráticos e rexeranse nas
súas actuacións pola lexislación básica do Estado, pola Lei
11/2001, do 18 de setembro, de colexios profesionais da
Comunidade Autónoma de Galicia, pola presente lei, polos
seus propios estatutos e polas demais normas internas que
aproben os colexios.

Artigo 2. Ámbito persoal

1. Os colexios de economistas da Coruña, de Lugo, de
Ourense e de Pontevedra creados por fusión estarán integra-
dos por todas as persoas colexiadas pertencentes aos cole-
xios fusionados, así como polas que con posterioridade
sexan incorporadas ao correspondente colexio, por reuniren
os requisitos exixidos para a súa colexiación e dispoñeren da
titulación que lles permitise colexiarse en calquera das dúas
organizacións colexiais que se unifican, a de economistas ou
a de titulares mercantís.

2. Poderán ser colexiados e colexiadas:

a) Ademais dos titulados comprendidos no Real decreto
871/1977, do 26 de abril, os licenciados en Economía, en Admi-

BOLETÍN OFICIAL DO PARLAMENTO DE GALICIANúmero 663
22 de xuño de 2016

154015



nistración e Dirección de Empresas, licenciados ou diplomados
en Ciencias Empresariais, licenciados en Ciencias Actuariais e
Financeiras e licenciados en Investigación e Técnicas de Mer-
cado, as persoas que pola adecuación destes estudos universita-
rios ao novo Espazo Europeo de Educación Superior teñan a
titulación de grao ou máster e cumpran os requisitos recollidos
no artigo 9 e seguintes do Real decreto 1393/2007, do 29 de
outubro, polo que se establece a ordenación das ensinanzas uni-
versitarias oficiais. Tamén se poderán colexiar no futuro aque-
las persoas que posúan calquera outro título universitario oficial
no campo da economía ou da empresa.

b) Todos os colexiados terán os mesmos dereitos e obri-
gas colexiais, sen prexuízo do establecido nas normas regu-
ladoras das distintas profesións.

b bis) A incorporación aos colexios provinciais de eco-
nomistas por fusión dos colexios de titulares mercantís e de
economistas existentes na Comunidade Autónoma de Gali-
cia será voluntaria, sen prexuízo do que dispoña ao respecto
a lexislación básica do Estado.

Artigo 3. Relacións coa Administración da Comunidade
Autónoma de Galicia

Os colexios de economistas e o Consello Galego de
Colexios de Economistas da Comunidade Autónoma de
Galicia relacionaranse coa Administración autonómica a tra-
vés da consellaría que teña atribuídas as competencias en
materia de colexios profesionais e, no relativo ao contido da
profesión, coas consellarías competentes por razón da acti-
vidade profesional.

Artigo 3 bis). Igualdade de xénero e composición equili-
brada.

1. Os estatutos dos colexios ou calquera outra norma orz-
ganizadora de réxime interno non poderán conter ningunha
disposicion que supoña discriminación, directa ou indirecta,
por razón de sexo, ou desigualdade de trato, de oportunida-
des ou dereitos e deberes entre mulleres e homes colexiados.
O principio de igualdade entre mulleres e homes e a prohi-
bición de calquera forma de discriminación entre eles serán
instrumentos xurídicos para ter en conta na interpretación
dos estatutos e demais normas internas de organización que
aproben os colexios.

2. Terase por non posta calquera disposición e por nulo
calquera acordo dos órganos de goberno dos colexios que
vulneren o establecido no punto anterior ou calquera princi-
pio ou disposición contidos na Lei 7/2004, do 16 de xullo,
galega para a igualdade de mulleres e homes, e na Lei orgá-
nica 3/2007, do 22 de marzo, para a igualdade efectiva de
mulleres e homes.

3. Os estatutos definitivos asegurarán a composición o
máis paritaria posible nos órganos colexiados de goberno e
responsabilidade dos colexios, sen que en ningún caso se
poida superar por un dos sexos a porcentaxe do 60 %.

Artigo 4. Uso do galego nas comunicacións

Os colexios e o Consello Galego de Colexios de Econo-
mistas procurarán e fomentarán o uso do galego en todas as
súas comunicacións, tanto internas coma externas, segundo
o establecido no Estatuto de autonomía de Galicia e na regu-
lación de normalización lingüística.

Disposición transitoria primeira. Comisión Xestora

1. A fusión aprobada polas asembleas dos colexios de
titulares mercantís e de economistas a nivel provincial rexe-
rase polos acordos adoptados polas respectivas asembleas
xerais dos colexios promotores da fusión, protocolizados en
escrituras públicas, nos cales se designará a Comisión Xes-
tora formada por nove membros, nomeados un por cada un
dos colexios obxecto de fusión.

2. Na designación das persoas integrantes da Comisión
Xestora procurarase acadar unha composición equilibrada
de mulleres e homes.

3. A Comisión Xestora exercerá as funcións de impulso
e coordinación do proceso de unificación nas catro provin-
cias, garantindo que se realice de forma paralela e simultá-
nea, e asumirá as funcións das comisións de tramitación
constituídas a nivel provincial no caso de que estas non aca-
dasen a materialización dos acordos adoptados.

4. A Comisión Xestora actuará como un órgano cole-
xiado, tomará as súas decisións por maioría de dous terzos e
elixirá de entre os seus membros a persoa titular da presi-
dencia e da secretaría da Comisión. 
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5. A Comisión Xestora, no prazo máximo de seis meses
desde a entrada en vigor desta lei, presentará os estatutos
provisionais para cada un dos colexios resultantes da fusión,
nos cales se regularán a composición e o funcionamento da
asemblea colexial constituínte e a forma de designación dos
órganos de goberno e as súas funcións. Os estatutos provi-
sionais remitiranse á consellaría da Xunta de Galicia com-
petente, para efectos de verificar a súa adecuación á legali-
dade e ordenar, de ser o caso, a súa publicación no Diario
Oficial de Galicia.

Disposición transitoria segunda. Constitución dos cole-
xios de economistas 

1. No prazo de dous meses desde a publicación dos estatu-
tos provisionais convocaranse as asembleas constituíntes dos
catro colexios resultantes da fusión, nas cales se procederá á
aprobación dos estatutos definitivos e á elección dos membros
dos respectivos órganos de goberno de cada un dos colexios.

2. Os colexios de economistas da Coruña, de Lugo, de
Ourense e de Pontevedra quedarán formalmente constituí-
dos e adquirirán personalidade xurídica e plena capacidade
de obrar no momento en que se constitúan os seus respecti-
vos órganos de goberno, momento en que quedarán disoltos
os colexios promotores da fusión. 

3. Os estatutos definitivos, xunto coa certificación da
acta da reunión das correspondentes asembleas constituín-
tes, serán presentados ante a consellaría competente en
materia de colexios profesionais, para a verificación da súa
legalidade, aprobación definitiva e inscrición no Rexistro de
Colexios, de conformidade co disposto no artigo 18 da Lei
11/2001, de colexios profesionais da Comunidade Autó-
noma de Galicia.

Disposición transitoria terceira. Subrogación

Os colexios resultantes da fusión subróganse en todos os
dereitos e obrigas dos colexios promotores da fusión.

Disposición transitoria cuarta. Consello Galego de Cole-
xios de Economistas

Unha vez constituídos formalmente os novos colexios de
economistas da Coruña, de Lugo, de Ourense e de Ponteve-

dra, integraranse no Consello Galego de Colexios de Econo-
mistas.

O Consello Galego de Colexios de Economistas, creado
polo Decreto 89/2008, do 17 de abril, no prazo de seis meses
desde a toma de posesión dos órganos de goberno dos cole-
xios provinciais procederá á modificación dos seus estatutos
e da composición da súa xunta de goberno, co obxecto de
adaptarse á nova estrutura colexial.

Disposición derradeira. Entrada en vigor

A presente lei entrará en vigor o día seguinte ao da súa
publicación no Diario Oficial de Galicia.

Santiago de Compostela, 15 de xuño de 2016

Mª Teresa Cancelo Márquez
Mª Soledad Soneira Tajes
Mª Tereixa Paz Franco
Antón Sánchez García

Mª Consuelo Martínez García

A Mesa do Parlamento, na súa sesión do día 21 de xuño de
2016, 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

Admisión a trámite polo procedemento de urxencia e publi-

cación

- 51477 (09/PNP-003804)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Vilán Lorenzo, Patricia e 17 máis
Sobre as demandas que debe realizar o Goberno galego ao
Goberno central en relación coa incidencia que están a ter no
sector produtor de aluminio primario o sistema de reparti-
ción da interrompibilidade e o sistema regulador do prezo da
enerxía para grandes consumidores, así como o proceso de
venda das factorías de Alcoa en Galicia. 
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Admisión a trámite e publicación

- 51397 (09/PNP-003799)
Grupo Parlamentario da Alternativa Galega de Esquerda
Fajardo Recouso, Juan Manuel e 5 máis
Sobre as demandas que debe realizar o Goberno galego ao
Goberno central en relación coa incidencia que están a ter no
sector produtor do aluminio o sistema de repartición da inte-
rrompibilidade e o sistema regulador do prezo da enerxía
para grandes consumidores, así como o proceso de venda
das factorías de Alcoa en Galicia

- 51394 (09/PNP-003800)
Grupo Parlamentario da Alternativa Galega de Esquerda
Fajardo Recouso, Juan Manuel e 5 máis
Sobre o mantemento polo Goberno galego do número de
aulas existentes no Colexio de Educación Infantil e Primaria
O Piñeiriño, de Vilagarcía de Arousa, así como a materiali-
zación nel das seis aulas de Educación Infantil

- 51451 (09/PNP-003801)
Grupo Parlamentario da Alternativa Galega de Esquerda
Ron Fernández, José Javier e 5 máis
Sobre a apertura dunha investigación independente a cargo
da Comisión Interamericana de Dereitos Humanos en rela-
ción co asasinato de Berta Cáceres e a necesidade de que os
investimentos europeos respecten de xeito escrupuloso os
dereitos humanos e colectivos das comunidades indíxenas

- 51469 (09/PNP-003802)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Burgo López, María Concepción, e Fernández Fernández,
Raúl
Sobre as actuacións que debe levar a cabo a Xunta de Gali-
cia para o mantemento durante todo o ano dos mesmos hora-
rios e liñas de transporte metropolitano entre Lugo e Friol

- 51483 (09/PNP-003805)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Vilán Lorenzo, Patricia e 2 máis
Sobre a introdución polo Goberno galego na Lei 13/2013, do
23 de decembro, de caza de Galicia, das recomendacións do
Valedor do Pobo referidas ao seu desenvolvemento regula-
mentario, a consideración dunha vía pública como zona de
seguridade para efectos cinexéticos e a declaración dun
terreo como non cinexético

- 51487 (09/PNP-003806)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Burgo López, María Concepción e 2 máis
Sobre as actuacións que debe levar a cabo a Xunta de Gali-
cia, para o curso 2016-2017, en relación co custo das matrí-
culas de todas as materias universitarias que non teñan
dereito á docencia das antigas licenciaturas e dos novos
graos adaptados ao Espazo Europeo de Educación Superior

- 51529 (09/PNP-003807)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Prado Cores, María Montserrat
Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego
en relación coa redacción que presenta o anteproxecto de
decreto de adaptación dos comités de ética asistencial

- 51534 (09/PNP-003808)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Núñez Centeno, Aurelio Alfonso e 7 máis
Sobre a demanda polo Goberno galego ao Goberno central
da mellora e clarificación da regulación da publicidade sani-
taria no referido aos centros, establecementos, bens e servi-
zos, para evitar anuncios enganosos

- 51537 (09/PNP-003809)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Prado Cores, María Montserrat
Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego
co fin de optimizar os recursos e servizos das unidades de
saúde bucodental do Sergas

- 51541 (09/PNP-003810)
Grupo Parlamentario Mixto
Iglesias Sueiro, Carmen
Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego
en relación co uso de materiais que conteñen amianto nos
centros educativos

1.3.6.2. Proposicións non de lei en Comisión

Admisión a trámite polo procedemento de urxencia, asignación

a comisión e publicación

- 51476 - 51624 (09/PNC-004360)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Val Alonso, José Ramón e 4 máis
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Sobre as demandas que debe realizar o Goberno galego ao
Goberno central en relación coa incidencia que están a ter no
sector produtor de aluminio primario o sistema de repartición
da interrompibilidade e o sistema regulador do prezo da ener-
xía para grandes consumidores, así como o proceso de venda
das factorías de Alcoa en Galicia. (Procedemento de urxencia)
Comisión 6ª, Industria, Enerxía, Comercio e Turismo

A Mesa admítea coa corrección de erros formulada no doc.
núm. 51624.

Admisión a trámite, asignación a comisión e publicación

- 51392 (09/PNC-004340)
Grupo Parlamentario da Alternativa Galega de Esquerda
Fajardo Recouso, Juan Manuel e 5 máis
Sobre o mantemento polo Goberno galego do número de
aulas existentes no Colexio de Educación Infantil e Primaria
O Piñeiriño, de Vilagarcía de Arousa, así como a materiali-
zación nel das seis aulas de Educación Infantil
Comisión 4ª, Educación e Cultura

- 51401 (09/PNC-004342)
Grupo Parlamentario da Alternativa Galega de Esquerda
Fajardo Recouso, Juan Manuel e 5 máis
Sobre as demandas que debe realizar o Goberno galego ao
Goberno central en relación coa incidencia que están a ter no
sector produtor do aluminio o sistema de repartición da inte-
rrompibilidade e o sistema regulador do prezo da enerxía
para grandes consumidores, así como o proceso de venda
das factorías de Alcoa en Galicia
Comisión 6ª, Industria, Enerxía, Comercio e Turismo

- 51450 (09/PNC-004343)
Grupo Parlamentario da Alternativa Galega de Esquerda
Ron Fernández, José Javier e 5 máis
Sobre a apertura dunha investigación independente a cargo
da Comisión Interamericana de Dereitos Humanos en rela-
ción co asasinato de Berta Cáceres e a necesidade de que os
investimentos europeos respecten de xeito escrupuloso os
dereitos humanos e colectivos das comunidades indíxenas
Comisión 1ª, Institucional, de Administración Xeral, Xustiza
e Interior

- 51470 (09/PNC-004344)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Burgo López, María Concepción, e Fernández Fernández, Raúl
Sobre as actuacións que debe levar a cabo a Xunta de Gali-
cia para o mantemento durante todo o ano dos mesmos hora-
rios e liñas de transporte metropolitano entre Lugo e Friol
Comisión 2ª, Ordenación Territorial, Obras Públicas, Medio
Ambiente e Servizos

- 51484 (09/PNC-004345)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Vilán Lorenzo, Patricia e 2 máis
Sobre a introdución polo Goberno galego na Lei 13/2013, do
23 de decembro, de caza de Galicia, das recomendacións do
Valedor do Pobo referidas ao seu desenvolvemento regula-
mentario, a consideración dunha vía pública como zona de
seguridade para efectos cinexéticos e a declaración dun
terreo como non cinexético
Comisión 2ª, Ordenación Territorial, Obras Públicas, Medio
Ambiente e Servizos

- 51488 (09/PNC-004346)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Burgo López, María Concepción e 2 máis
Sobre as actuacións que debe levar a cabo a Xunta de Gali-
cia, para o curso 2016-2017, en relación co custo das matrí-
culas de todas as materias universitarias que non teñan
dereito á docencia das antigas licenciaturas e dos novos
graos adaptados ao Espazo Europeo de Educación Superior
Comisión 4ª, Educación e Cultura

- 51504 (09/PNC-004347)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Pombo Rodríguez, Cosme Eladio, e Jorquera Caselas, Fran-
cisco Xesús
Sobre o mantemento polo Goberno galego do funciona-
mento da Escola Unitaria de Queixas (CEIP do Calvario),
como elemento vertebrador das parroquias de Queixas e
Xesteda, no concello de Cerceda
Comisión 4ª, Educación e Cultura

- 51528 (09/PNC-004348)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Prado Cores, María Montserrat
Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego
en relación coa redacción que presenta o anteproxecto de
decreto de adaptación dos comités de ética asistencial
Comisión 5ª, Sanidade, Política Social e Emprego
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- 51533 (09/PNC-004349)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Núñez Centeno, Aurelio Alfonso e 7 máis
Sobre a demanda polo Goberno galego ao Goberno central
da mellora e clarificación da regulación da publicidade sani-
taria no referido aos centros, establecementos, bens e servi-
zos, para evitar anuncios enganosos
Comisión 5ª, Sanidade, Política Social e Emprego

- 51536 (09/PNC-004350)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Prado Cores, María Montserrat
Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego
co fin de optimizar os recursos e servizos das unidades de
saúde bucodental do Sergas
Comisión 5ª, Sanidade, Política Social e Emprego

- 51540 (09/PNC-004351)
Grupo Parlamentario Mixto
Iglesias Sueiro, Carmen
Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego
en relación co uso de materiais que conteñen amianto nos
centros educativos
Comisión 4ª, Educación e Cultura

- 51545 (09/PNC-004352)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Pontón Mondelo, Ana Belén, e Jorquera Caselas, Francisco
Xesús
Sobre a supresión pola Xunta de Galicia da peaxe da AG-55,
no treito A Coruña-Arteixo, para todas as persoas usuarias,
así como a negociación co Ministerio de Fomento da canali-
zación a través dela do tráfico con orixe ou destino no porto
exterior da Coruña
Comisión 2ª, Ordenación Territorial, Obras Públicas, Medio
Ambiente e Servizos

1.4. Procedementos de información
1.4.2. Solicitudes de comparecencia 

Admisión a trámite polo procedemento de urxencia, traslado á

Xunta de Portavoces e publicación

- 51629 (09/CPP-000443)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Do Sr. presidente da Xunta de Galicia, por petición dos 18
deputados do G.P. dos Socialistas de Galicia, para que expli-
que as súas declaracións cuestionando a profesionalidade do
persoal sanitario referido a negáción de tratamento a persoas
enfermas de hepatite C

1.4.3. Interpelacións

Admisión a trámite e publicación

- 51454 (09/INT-001988)
Grupo Parlamentario da Alternativa Galega de Esquerda
Vázquez Díaz, Ramón e 5 máis
Sobre o exercicio do dereito de retracto e a compra pola
Xunta de Galicia de accións da planta de gas de Reganosa,
na ría de Ferrol

- 51455 (09/INT-001989)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Vilán Lorenzo, Patricia e 2 máis
Sobre as accións da Xunta de Galicia en relación co cambio
climático

- 51458 (09/INT-001990)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
García García, Pablo e 2 máis
Sobre a política da Xunta de Galicia en relación cos danos
causados pola fauna salvaxe nos cultivos

- 51464 (09/INT-001991)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Soneira Tajes, María Soledad e 4 máis
Sobre a política educativa da Xunta de Galicia

- 51527 (09/INT-001992)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Prado Cores, María Montserrat
Sobre o anteproxecto de decreto de adaptación dos comités
de ética asistencial

1.4.4. Preguntas

1.4.4.1. Preguntas orais en Pleno

Admisión a trámite e publicación
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- 51396 (09/POP-005051)
Grupo Parlamentario da Alternativa Galega de Esquerda
Fajardo Recouso, Juan Manuel e 5 máis
Sobre o número de aulas de Educación Infantil previstas
polo Goberno galego para o curso 2016-2017 no Colexio de
Educación Infantil e Primaria O Piñeiriño, de Vilagarcía de
Arousa

- 51442 (09/POP-005052)
Grupo Parlamentario da Alternativa Galega de Esquerda
Vázquez Díaz, Ramón e 5 máis
Sobre as razóns da Xunta de Galicia para a compra de
accións da planta de gas de Reganosa na ría de Ferrol, diante
do escenario de incerteza xurídica no que se atopa

- 51459 (09/POP-005053)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
García García, Pablo e 2 máis
Sobre a opinión do Goberno galego respecto da suficiencia
do plan de axudas anunciado para resolver o problema dos
danos causados polo xabaril e outras especies da fauna sal-
vaxe nos cultivos

- 51480 (09/POP-005054)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
García García, Pablo e 2 máis
Sobre a opinión da Xunta de Galicia respecto do estado de
execución dos traballos que debe levar a cabo a Administra-
ción pública galega no proceso de concentración parcelaria
de Quintillán-Meavía, no concello de Forcarei

- 51489 (09/POP-005055)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Burgo López, María Concepción e 2 máis
Sobre as previsións do Goberno galego respecto da homo-
xeneización, para o curso 2016-2017, das taxas pagadas
polas materias universitarias sen dereito á docencia entre as
antigas licenciaturas e os novos graos adaptados ao Espazo
Europeo de Educación Superior

- 51511 (09/POP-005056)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Gallego Lomba, José Manuel e 2 máis
Sobre as previsións do Goberno galego respecto da inclusión
dun punto de venda de artesanía de Galicia en Santiago de
Compostela dentro da colaboración anunciada durante o

verán de 2016 entre a Fundación Centro Galego de Artesa-
nía e do Deseño e a Fundación Museo Eugenio Granell

- 51524 (09/POP-005057)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Rodas Chapela, Daniel
Sobre os criterios seguidos para a selección dos asistentes á
xuntanza en Vigo do director xeral de Asuntos Marítimos e
Pesca da Comisión Europea con representantes do sector

- 51531 (09/POP-005058)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Prado Cores, María Montserrat
Sobre a incidencia da redacción que presenta o anteproxecto de
decreto de adaptación dos comités de ética asistencial na protec-
ción dos dereitos dos doentes, así como na súa independencia

- 51547 (09/POP-005059)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Pontón Mondelo, Ana Belén, e Jorquera Caselas, Francisco
Xesús
Sobre as previsións da Xunta de Galicia respecto da adop-
ción dalgunha medida para resolver a situación da autoes-
trada AG-55, no treito A Coruña-Arteixo, e eliminar a peaxe
nel para todas as persoas usuarias

- 51550 (09/POP-005060)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Adán Villamarín, María do Carme, e Paz Franco, María
Tereixa
Sobre as razóns do Goberno galego para non completar o
proceso de traspaso das escolas infantís e centros de día do
Consorcio Galego de Servizos de Igualdade e Benestar á
Axencia Galega de Servizos Sociais

- 51551 (09/POP-005061)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Adán Villamarín, María do Carme, e Paz Franco, María
Tereixa
Sobre a garantía na actualidade dos dereitos dos traballado-
res do Consorcio Galego de Servizos de Igualdade e Benes-
tar, en igualdade de condicións que os do persoal dos centros
traspasados á Axencia Galega de Servizos Sociais

- 51552 (09/POP-005062)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
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Adán Villamarín, María do Carme, e Paz Franco, María
Tereixa
Sobre as razóns do Goberno galego para non asinar un con-
venio colectivo cos traballadores do Consorcio Galego de
Servizos de Igualdade e Benestar

1.4.4.1.2. Preguntas urxentes (art. 155.5)

Admisión a trámite ao abeiro do artigo 155.5 do Regulamento

do Parlamento, traslado á Xunta de Portavoces e publicación

- 51626 (09/PUP-000281)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Adán Villamarín, María do Carme, e Paz Franco, María
Tereixa
Sobre as razóns do Goberno galego para non asinar un con-
venio colectivo cos traballadores do Consorcio Galego
Galego de Servizos de Igualdade e Benestar

- 51638 (09/PUP-000282)
Grupo Parlamentario da Alternativa Galega de Esquerda
Fajardo Recouso, Juan Manuel e 5 máis
Sobre as medidas que vai implementar o Goberno galego
para evitar o incremento dos accidentes laborais graves

1.4.4.1.3. Preguntas ao presidente da Xunta de Galicia

Admisión a trámite, traslado á Xunta de Portavoces e publicación

- 51617 (09/POPX-000195)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Vilán Lorenzo, Patricia
Sobre o balance da política xeral do Goberno galego en rela-
ción coa mellora dos dereitos da cidadanía

- 51621 (09/POPX-000196)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Pontón Mondelo, Ana Belén
Sobre a opinión do Goberno galego en relación coa direc-
ción que está a seguir Galicia en materia de emprego

- 51639 (09/POPX-000197)
Grupo Parlamentario da Alternativa Galega de Esquerda
Sánchez García, Antón

Sobre as razóns da crítica aos médicos do sistema sanitario
público que denunciaron o retraso na dispensación dos
medicamentos contra a hepatite C

Santiago de Compostela, 21 de xuño de 2016

Marta Rodríguez Arias
Vicepresidenta 1ª

4. Informacións e correccións de erros
4.2. Correccións de erros

Corrección de erros na publicación, no Boletín Oficial do Parla-

mento de Galicia número 661, do 17 de xuño de 2016, do prego

de cláusulas administrativas da contratación administrativa de

servizos para a xestión e explotación da cafetaría.

Advertido un erro material na publicación do prego de cláu-
sulas administrativas da contratación administrativa de ser-
vizos para a xestión e explotación da cafetaría do Parla-
mento de Galicia, procédese á súa corrección:

Na páxina 153888, onde di: 
«Décima. Horario
1. O adxudicatario deberá prestar o servizo de cafetaría
durante os meses de febreiro a xuño e de setembro a decem-
bro, cun horario desde as 8.00 horas ata as 20.00 horas de
xeito ininterrompido de luns a venres. Os meses de xaneiro,
xullo e agosto o horario estenderase desde as 8.00 horas ata
as 16.30 horas.»

Debe dicir:
«Décima. Horario
1. O adxudicatario deberá prestar o servizo de cafetaría
desde o 15 de xaneiro ata o 15 de xullo, e de setembro a
decembro, cun horario desde as 8.00 horas ata as 20.00 horas
de xeito ininterrompido de luns a venres. Do 1 ao 14 de
xaneiro, do 16 ao 31 de xullo e no mes de agosto o horario
estenderase desde as 8.00 horas ata as 16.30 horas.»

Santiago de Compostela, 21 de xuño de 2016.

Xosé Antón Sarmiento Méndez
Letrado oficial maior 
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Á Mesa do Parlamento 

 

 

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

deputados e das súas deputadas, a través da portavoz e ao abeiro do disposto nos 

artigos 160 e 98 do Regulamento da Cámara, presenta ante esa mesa a seguinte 

proposición non de lei urxente para o seu debate en Pleno. 

 

 

Segundo o publicado en distintos medios de comunicación a empresa Alcoa, que 

conta con dúas factorías de produción de aluminio primario e unha planta de 

procesamento de bauxita en San Cibrao e A Coruña, está a trasladar a súa 

intención de se desprender destas plantas. 

 

 

Nos últimos días téñense producido visitas de grupos investidores a ambos os 

dous  centros de produción, o que evidencia a clara intención por parte da 

empresa de se desprenderen deles. 

 

 

A falla de información  está a provocar unha situación de importante incerteza 

entre os traballadores diante da posibilidade de perder o seu posto de traballo. 

Falamos de máis de 1.500 empregos directos nos tres centros pertencentes a 

Alcoa e preto de 600 vinculados á industria auxiliar. 

 

 

É por todo isto o Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, presenta a 

seguinte proposición non de lei: 

 

 

O Parlamento de Galicia insta o Goberno galego a que se dirixa ao Goberno 

central para: 

 

 

1º) Que revise o sistema de reparto da interrompibilidade, ampliando o prazo das 

subhastas a un mínimo de tres anos,  para garantir o mantemento da actividade 

industrial na produción de aluminio primario. 

 

 

2º) Que lle reclame a modificación  do sistema regulador do prezo da enerxía 

para grandes consumidores, especialmente para aqueles nos que a enerxía 

eléctrica é o principal custe de produción. 
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3º) Que interveña no proceso de venda das plantas de produción de aluminio 

primario aberto por Alcoa, para que esixa á propia Alcoa ou calquera outra 

empresa interesada, un proxecto industrial e os investimentos necesarios que 

garantan a competitividade e a viabilidade das factorías da Coruña e San Cibrao, 

e se manteñan os postos de traballo que delas dependen. 

 

 

Pazo do Parlamento, 14 de xuño de 2016 

 

 

 
Asinado dixitalmente por: 

 
Patricia Vilán Lorenzo na data 14/06/2016 11:37:29 

 
Emilio Vázquez Blanco na data 14/06/2016 11:37:42 

 
Noela Blanco Rodriguez na data 14/06/2016 11:38:37 

 
José Ramón Val Alonso na data 14/06/2016 11:38:47 

 
María del Carmen Acuña do Campo na data 14/06/2016 11:38:58 

 
María Soledad Soneira Tajes na data 14/06/2016 11:39:26 

 
María Concepción Burgo López na data 14/06/2016 11:39:36 

 
Abel Fermín Losada Álvarez na data 14/06/2016 11:39:41 

 
Pablo García García na data 14/06/2016 11:39:50 

 
Jose Luis Méndez Romeu na data 14/06/2016 11:39:57 

 
Raúl Fernández Fernández na data 14/06/2016 11:40:05 

 
Carmen Gallego Calvar na data 14/06/2016 11:40:13 

 
José Manuel Gallego Lomba na data 14/06/2016 11:40:21 

 
Juan Carlos González Santín na data 14/06/2016 11:40:30 

 
José Antonio Sánchez Bugallo na data 14/06/2016 11:40:38 
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Ricardo Vicente Docasar Docasar na data 14/06/2016 11:40:51 

 
María de los Ángeles Ferreiro Vidarte na data 14/06/2016 11:40:57 
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Á MESA DO PARLAMENTO 

 

O Grupo Parlamentar de Alternativa Galega de Esquerda (AGE), a 

iniciativa dos seus deputados Juan Manuel Fajardo Recouso, Xosé Manuel 

Beiras Torrado, Ramón Vázquez Díaz, Antón Sánchez García, Xabier Ron 

Fernández e a da súa deputada Eva Solla Fernández, ao abeiro do artigo 160 do 

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

debate en Pleno. 

 

Exposición de Motivos 

 

O noso grupo parlamentar asume e presenta a proposta trasladada polo comité de 

empresa de Alcoa Coruña que literalmente expón e solicita o seguinte: 

Dentro da UE, o maior produtor de aluminio é España, cunha capacidade de 

produción de máis de medio millón de toneladas por ano, das que máis de 320 

mil prodúcense en Galicia. O prezo final do aluminio fíxase na Bolsa de Metais 

de Londres (LME) o mesmo que o de boa parte das materias primas procedentes 

do petróleo (Coque, Brea..) de tal xeito que ás empresas produtoras de Aluminio 

só lles queda o prezo da enerxía eléctrica para manter o equilibrio na 

rendibilidade do proceso.  

A enerxía eléctrica supón aproximadamente o 45% do custo do proceso de 

produción do Aluminio primario. Para fabricar unha tonelada de aluminio fan 

falla 15.500 Kwh, máis de catro veces do que se necesita para fabricar unha 

tonelada de Zinc, e trinta veces máis do que se necesita para fabricar unha 
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tonelada de aceiro. Os países produtores do norte de Europa –que resultan ser os 

nosos competidores- teñen regulado as tarifas eléctricas dun xeito moi 

competitivo, ligando o prezo á evolución do LME e con contratos de subministro 

de ate 40 anos.  

Nos países industrializados e da UE todos os gobernos manteñen sistemas que 

fan chegar a enerxía eléctrica á súa industria en condicións vantaxosas. Unha 

máxima destas políticas é o fomentar acordos a medio e longo prazo entre a 

industria gran consumidora de enerxía eléctrica e as empresas enerxéticas (20, 

30, 40 anos), para dotalas así de estabilidade e competitividade conseguindo que 

poidan elaborar grandes proxectos e investimentos.  

Os últimos anos en España estase vivindo unha situación de completa 

inestabilidade no que atinxe ao prezo da enerxía tanto para os particulares como 

para as industrias grandes consumidoras, especialmente para as do Aluminio. 

Cada pouco tempo estanse realizando reformas no sector eléctrico que o único 

que conseguiron é unha escalada de 80% no prezo nos últimos dez anos. 

Pasamos de ser un dos países coa enerxía eléctrica máis barata, a un dos máis 

caros e, de seguir con esta dinámica en poucos anos España será un deserto 

industrial, xa que a nosa industria está buscando novos emprazamentos que lles 

aseguren a sua viabilidade.  

No ano 2012, diante da ameaza de Alcoa de pechar as factorías en España de 

aluminio primario, o Ministerio de Industria puxo en marcha o mecanismo de 

“Interrumpibilidade” para os grandes consumidores no que se pagaba 35 €/MW 

dotado dun orzamento de 750 millóns de euros, que foi quen de frear por un 

tempo a deslocalización das factorías. A interrumpibilidad é un sistema polo que 

os centros de traballo declarados como grandes consumidores de electricidade, 

teñen que comprometerse a poñer todo o seu consumo, ou parte del, ao servizo 

do regulador (REE) nun momento dado, para que este poida equilibrar a 

demanda e a oferta de electricidade na rede. Por esa disposición o regulador paga 

un prezo por cada MW que se consome no centro de traballo.  
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No ano 2014 o Ministerio modificou este sistema incluíndo unha poxa en 

bloques de potencia de 90 e de 5 megavatios rebaixando o orzamento a 550 

millóns de euros, poxa que ten prexudicado especialmente ás fábricas de 

aluminio primario dadas as súas características especiais como grande 

consumidor, xa que era imposible competir contra industrias que podían tirar moi 

á baixa os prezos polo “moito menor” impacto que os custes eléctricos teñen no 

seu proceso produtivo. Esta poxa estivo a piques de provocar a pechadura da 

nosa fábrica e a de Avilés e deixou mal parada á factoría de San Cibrao, que só 

puido obter tres bloques de 90 megavatios dos catro que necesita para operar con 

normalidade.  

A finais do mes de agosto, principios de setembro do 2015 realizouse de novo a 

poxa para adxudicar os incentivos polo servizo de interrumpibilidade para o ano 

2016, quedando de novo demostrado a gran contradición deste sistema, onde o 

máis grande consumidor de electricidade do país era quen se quedaba sen os 

bloques de 90 megavatios (os máis bonificados) a pesar de demandar seis dos 

oito bloques que se sacaron á poxa.  

O pasado 23 de maio espertamos coa noticia de que Alcoa poñía en venda as 

fábricas de aluminio primario de España, poñendo así moita máis incerteza no 

noso futuro como planta e deixando no aire o futuro de todo o sector. Esta é a 

consecuencia da perversidade do sistema eléctrico actual e a falta de dunha 

política industrial axeitada que tantos anos levamos denunciando.  

 

Mentres noutros países créanse escenarios enerxéticos a longo prazo para a 

industria, en España a poxa xera moita inestabilidade nas empresas grandes 

consumidoras ao non ter a certeza de cales van ser os seus custos eléctricos máis 

aló dun ano. Así é difícil que poidan acometer os investimentos necesarios, que 

poidan elaborar os seus orzamentos para o ano seguinte e arríscanse a perder 

carteira de clientes por non poder pechar pedidos. De seguir con este sistema en 

menos de cinco anos a gran industria do noso país vai desaparecer.  
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Por todo o exposto, e dada a actual situación de crise económica que estamos a 

padecer en todos os sectores produtivos do país, e tendo en conta que todos os 

países industrializados soportaron con máis solvencia esta situación, que a perda 

da actividade industrial das fábricas de produción de aluminio supoñería no noso 

caso unha catástrofe para a economía da nosa comarca, que desta actividade a 

pleno rendemento dependen directamente 500 familias e miles indirectamente, e 

que logo dos últimos acontecementos está en xogo todo un sector produtivo; 

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

 

 O Parlamento galego insta a: 

 

1. O Goberno galego, e que este inste ao Goberno do Estado, a revisar o sistema 

de reparto da interrumpibilidade para garantir o mantemento da actividade 

industrial na produción de aluminio primario.  

2. Que o Goberno galego inste ao Goberno do Estado  a modificar o sistema 

regulador do prezo da enerxía para grandes consumidores, especialmente para 

aqueles nos que a enerxía eléctrica é o principal custe de produción.  

3. O Goberno galego, e que este inste tamén ao Goberno do Estado,  a que 

interveñan no proceso de venda das plantas de produción de aluminio primario 

aberto por Alcoa, para que esixa á propia Alcoa, ou calquera outra empresa 

interesada, un proxecto industrial e as inversións necesarias que garantan a 

competitividade e viabilidade das factorías da Coruña e San Cibrao e se 

manteñan os postos de traballo que delas dependen.  

 

 Santiago de Compostela, 10 de xuño de 2016. 

 

 

Asinado dixitalmente por: 
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Juan Manuel Fajardo Recouso na data 10/06/2016 13:18:35 

 

Xosé Manuel Beiras Torrado na data 10/06/2016 13:18:44 

 

Anton Sánchez García na data 10/06/2016 13:18:48 

 

Ramón Vázquez Díaz na data 10/06/2016 13:18:54 

 

Eva Solla Fernández na data 10/06/2016 13:18:58 

 

Jose Javier Ron Fernandez na data 10/06/2016 13:19:01 
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Á MESA DO PARLAMENTO 

 

O Grupo parlamentar de Alternativa Galega de Esquerda (AGE), a 

iniciativa dos seus deputados Juan Manuel Fajardo Recouso, Xosé Manuel 

Beiras Torrado, Ramón Vázquez Díaz, Antón Sánchez García, Xabier Ron 

Fernández e a da súa deputada Eva Solla Fernández, ao abeiro do artigo 160 do 

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

debate en Pleno. 

 

Exposición de Motivos 

O pasado luns a ANPA do CEIP O Piñeiriño de Vilagarcía recibía a noticia da 

eliminación dunha aula de Educación Infantil do seu centro. Días despois o xefe 

territorial de Educación negaba esta decisión, que todo o mundo coñece que é 

certa, pero, ademais, negaba a creación da 6ª aula de Educación Infantil, 

concretamente para os nenos de 4 anos, o que conlevará que no vindeiro curso 

esta aula teña cando menos 24 alumnos, con 3 nenos con necesidades especiais. 

Compre salientar a necesidade non só de manter o número de aulas actuais, 

senón de incrementar a aula de educación infantil, tal como reclaman os pais e 

nais de alumnos que veñen de manifestarse en Vilagarcía nesta demanda, xa que 

o obxectivo parece non ser outro que camiñar cara a eliminación dunha das dúas 

liñas das que dispón o colexio na actualidade para os vindeiros cursos lectivos.  
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A maior parte das aulas do centro, incluída a única de 4 anos, están no tope 

máximo de alumnos por aula, que sendo unha referencia, non debe indicar encher 

tódalas aulas dispoñibles con esa cantidade xa que logo esta situación vai en 

detrimento da calidade educativa, e contradise coa exultante comparecencia do 

pasado pleno do conselleiro Roman, que anunciaba supostas melloras e chuvia de 

millóns de euros para o ensino público, pero que ao final non son máis que 

propaganda para ocultar recortes como os que se pretenden no Piñeiriño. 

Polo exposto, formulamos a seguinte Proposición non de lei para o seu 

debate en Pleno: 

- O Parlamento galego insta á Xunta de Galicia a que se manteña o número de 

aulas existentes no CEIP O Piñeiriño de Vilagarcía e que se materialicen as 6 

aulas de Educación Infantil do mesmo.  

Santiago de Compostela, 10 de xuño de 2016. 

 

 

 

Asinado dixitalmente por: 

 

Juan Manuel Fajardo Recouso na data 10/06/2016 13:12:17 

 

Ramón Vázquez Díaz na data 10/06/2016 13:12:27 

 

Eva Solla Fernández na data 10/06/2016 13:12:36 

 

Xosé Manuel Beiras Torrado na data 10/06/2016 13:12:42 

 

Anton Sánchez García na data 10/06/2016 13:12:46 

 

Jose Javier Ron Fernandez na data 10/06/2016 13:12:49 

 

154032



 

 

  

Á MESA DO PARLAMENTO GALEGO 

 

O Grupo Parlamentario da Alternativa Galega da Esquerda (EU-ANOVA), 

por iniciativa dos seus deputados Xabier Ron Fernández, Ramón Vázquez 

Díaz, Xosé Manuel Beiras Torrado, Antón Sánchez García, Juan Manuel 

Fajardo Recouso e da súa deputada Eva Solla Fernández, ao abeiro do artigo 

160 do Regulamento da Cámara, presenta a seguinte Proposición non de Lei, 

para o seu debate en Pleno, referida a reclamar a apertura dunha 

investigación independente sobre o asasinato de Berta Cáceres a cargo da 

Comisión Interamericana de Dereitos Humanos e á necesidade de que os 

investimentos europeos respecten de forma escrupulosa os dereitos humanos 

e colectivos das comunidades indíxenas.  

 Hai algo máis de tres meses, o 3 de marzo de 2016, a comunidade 

internacional amosaba a súa indignación polo asasinato de Berta Cáceres, 

defensora dos dereitos humanos e activista na loita dos movementos indíxenas e 

campesiños contra a explotación e o espolio das multinacionais en Honduras. 

Baixo ese clamor o Parlamento de Galicia aprobaba no Pleno do 15 de marzo de 

2016 unha Declaración Institucional en que se condeaba o seu vil asasinato e se 

reclamaba unha investigación.  

 Os motivos do seu asasinato non son casuais e responden ao inmenso 

traballo realizado pola activista para defender a xustiza social e ambiental ante os 

procesos de desbaldimento de recursos primarios do seu pobo. Así, Berta Cáceres 

lideraba a loita da comunidade lenca en contra da instalación do proxecto 

hidroeléctrico “Agua Zarca”, no río Gualcarque, levado a cabo por Empresa 

Desarrollo Energético S.A. (DESA) (con capital hondureño e chino, e que conta 

con financiación do consorcio xerman Voith Hydro) con grave afectación e 

prexuízo para a comunidade lenca, no Municipio de La Esperanza, no 
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departamento occidental de Intibucá. Berta Cáceres denunciou o incumprimento 

por parte do Estado de Honduras das súas obrigas como estado parte do 

Convenio 169 da OIT, que establece a obriga de celebrar unha consulta previa e 

informada ás comunidades locais afectadas como a lenca por proxectos coma o 

de DESA.  

 Berta Cáceres foi obxecto de ameazas, procesos de criminalización, 

persecución e estigmatización, que levaran á Comisión Interamericana de 

Dereitos Humanos a outorgarlle medidas cautelares para a súa protección. A 

pesar diso, o 3 de marzo era asasinada. O 5 de maio de 2016, cinco persoas, 

dentro da Operación Jaguar, entre elas un membro do exército hondureño, un 

tenente en retiro do exército, o xerente do departamento medioambiental de 

DESA e dous irmáns foron detidos como presuntos responsables do asasinato de 

Berta Cáceres. A pesar disto, seguen existindo zonas escuras –debido a que hai 

determinadas cúpulas do poder que estarían implicadas-, por iso, a familia de 

Berta Cáceres solicita unha investigación independente a cargo da Comisión 

Interamericana de Dereitos Humanos (CIDH). A familia denuncia que as 

autoridades hondureñas non a fixeron partícipe na investigación e reclamaba 

poder clarificar se as detencións eran froito de dilixencias exhaustivas, nin 

tampouco saben se estas comprenden a autoría intelectual en todos os seus niveis. 

O certo é que o asasinato de Berta Cáceres súmase aos centos que 

soportaron os activistas ambientalistas, que viven nunha permanente situación de 

perigo: segundo o informe ¿Cuántos más?, da ONG inglesa Global Withness, 

elaborado en 2014, foron máis de 111 activistas ambientalistas os asasinados 

entre 2002 e 2014, mentres que outras 100 persoas teñen que vivir con medidas 

de protección cautelar. No entanto, a pesar destas medidas, Berta Cáceres e 

outras 15 defensoras de DDHH foron asasinadas entre o 2010 e o 2016. 

 

 Por todo o exposto,  este grupo parlamentario formula a seguinte 

Proposición non de lei para o seu debate en Pleno: 
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1. O Parlamento de Galicia require á Xunta de Galicia a que inste ao 

Goberno do Estado a esixencia ao Goberno de Honduras de que 

permita que a Comisión Interamericana de Dereitos Humanos (CIDH) 

forme unha comisión de expertos internacionais independentes para 

acompañar a investigación do asasinato de Berta Cáceres. 

2. O Parlamento de Galicia apoia a proposición non de lei aprobada por 

unanimidade polo Congreso dos Deputados o 13 de abril de 2016 

(161/000242) en que insta ao Goberno do Estado a esixir ao Goberno 

de Honduras a “proporcionar as medidas de seguridade necesarias para 

o cumprimento das medidas cautelares” outorgadas pola Comisión 

Interamericana de Dereitos Humanos aos defensores e defensoras de 

dereitos humanos.  

3. O Parlamento de Galicia respalda a resolución do Parlamento Europeo 

adoptada o 14 de abril de 2016 sobre Honduras e a Situacións dos e 

das Defensoras de Dereitos Humanos (2016/2648 (RSP)), que 

“considera que todos os investimentos europeos deben formar parte 

dun conxunto sólido de políticas de salvagardas ambientais e sociais e 

pide á Comisión e ao Servizo Europeo de Acción Exterior que non se 

facilite axuda europea a proxectos que non cumpran co requisito da 

consulta previa, libre e informada ás comunidades indíxenas, garantan 

unha consulta significativa de todas as comunidades afectadas e 

garantan o cumprimento dos dereitos humanos, laborais e a protección 

ambiental.  

Neste sentido, o Parlamento de Galicia insta ao Goberno galego a 

poñer en marcha un proceso de información aos axentes económicos e 

sociais galegos sobre a base da aplicación dos principios reitores da 

ONU sobre Empresas e dereitos Humanos, que teña en conta o 

impacto sobre o goce dos dereitos humanos dos seus investimentos en 

terceiros países.  
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4. O Parlamento de Galicia insta ao Goberno da Xunta a que desenvolva 

todas as accións pertinentes no ámbito das súas funcións para trasladar 

ao Goberno de Honduras a presente Proposición non de Lei e a 

demanda de verdade e xustiza no asasinato de Berta Cáceres e a 

efectiva protección das persoas activistas de Dereitos Humanos en 

Honduras.  

 

En Compostela, a 13 de xuño de 2016. 

 

Asdo. Xabier Ron Fernández 

Asdo. Ramón Vázquez Díaz 

Asdo. Xosé Manuel Beiras Torrado 

Asdo. Antón Sánchez García 

Asdo. Eva Solla Fernández 

Asdo. Juan Manuel Fajardo Recouso 

 

 

 

 

Asinado dixitalmente por: 

 

Jose Javier Ron Fernandez na data 13/06/2016 12:51:19 

 

Ramón Vázquez Díaz na data 13/06/2016 12:51:29 

 

Xosé Manuel Beiras Torrado na data 13/06/2016 12:51:38 
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Juan Manuel Fajardo Recouso na data 13/06/2016 12:51:42 

 

Eva Solla Fernández na data 13/06/2016 12:52:06 

 

Anton Sánchez García na data 13/06/2016 12:52:12 
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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 Raúl Fernández 

Fernández, a través da súa 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 

 

O servizo de autobús metropolitano posto en marcha hai uns anos e ao que 

o Concello de Friol está adscrito,  está pensado para dar unha solución de 

mobilidade aos veciños e veciñas dos concellos da contorna da capitalidade 

da provincia para que poidan desprazarse á mesma con facilidade. 

 

En concreto no concello de Friol dende moito tempo atrás, incluso antes do 

transporte metropolitano, existía unha liña de autobús que partía pola mañá 

cedo dende Parga, no limítrofe concello de Guitiriz,  e que chegaba a Lugo 

despois de percorrer un importante número de parroquias e paradas do 

concello incluíndo a propia vila de Friol. Recorrido que pola tarde noite se 

repetía en sentido inverso. 

 

Na actualidade, durante a etapa escolar os veciños e veciñas de Friol 

dispoñen dun servizo de autobús que saíndo de Parga ás 7:15 chega a Lugo 

ás 8:30, outro que sae de Friol ás 10:00 e o último que sae de Friol ás 18:00 

horas. 

 

En canto aos horarios con destino a Friol existen en tempada escolar unha 

liña que sae de Lugo ás 13:00 horas, outra que que sae ás 14:45 e unha 

última que sae de Lugo ás 19:15 con chegada a Parga. 

 

Con esta frecuencia pódese entender ben cuberto o servizo de transporte 

metropolitano entre o concello de Friol e Lugo, pero estas liñas non se 

manteñen durante todo o ano, pois fóra da tempada escolar suprímese o 

primeiro servizo da mañá, é dicir o que sae de Parga ás 7:15 pasando por 

Trasmonte, Friol, Sta María Alta e chega a Lugo ás 8:30. Co cal, aquel que 

queira viaxar a Lugo e facelo en autobús desde Friol,  só lle queda a opción 

de facelo ás 10:00 h da mañá ou ás 18:00 h da tarde. 
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O mesmo pasa coa liña de Lugo a Friol que en tempada escolar sae de 

Lugo ás 14:45, no verán suprímese quedando só dúas opcións de regreso a 

Friol en autobús dende Lugo, unha ás 13:00 horas e outra ás 19:15 horas, 

que en vez de rematar en Parga finaliza o servizo en Friol. 

 

Esta planificación horaria para nada facilita as comunicacións e os 

desprazamentos dos veciños de Friol cara a capital da provincia, pois non 

poder chegar en autobús á cidade de Lugo antes das 10:30 horas ou ter que 

regresar antes das 13:00 horas cando tódalas administracións, comercios, 

etc, aínda están en horario de atención ao público, provoca que o espazo de 

tempo entre a chegada e a saída sexa insuficiente para poder facer as 

xestións necesarias, e por tanto, obriga aos cidadáns a  realizar máis dunha 

viaxe,  ou ter que agardar horas pola tarde para viaxar no seguinte autobús. 

 

O servizo de transporte metropolitano é promovido pola Xunta de Galicia e 

articulado a través dun convenio con diferentes concellos,  de xeito que 

tanto a Administración autonómica como o propio concello de Friol 

aportan importantes cantidades económicas para a prestación deste servizo. 

  

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 manter os mesmos horarios 

e liñas  de transporte metropolitano entre Lugo e Friol durante todo o ano, e 

para elo proceder ao seguinte: 

 

- Manter fóra da tempada escolar a liña de autobús dende Parga a Lugo 

pasando por Friol cuxo horario de saída é ás 7:15 dende Parga, e tamén, a 

de Lugo a Friol con horario de saída ás 14:45.  

 

- Facer que fóra da tempada escolar, a liña de Lugo a Friol con saída ás 

19:15 chegue ata Parga en vez de só ata Friol. 

 

Asdo.: Concepción Burgo López 

   Raúl Fernández Fernández 

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

 

  Asdo.:Patricia Vilán Lorenzo 
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  Portavoz do G.P. dos Socialistas de Galicia 

 

 
Asinado dixitalmente por: 

 
María Concepción Burgo López na data 14/06/2016 10:18:16 

 
Raúl Fernández Fernández na data 14/06/2016 10:18:22 

 
Patricia Vilán Lorenzo na data 14/06/2016 10:18:28 
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Á Mesa do Parlamento 

 

O Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, por iniciativa da súa 

deputada e dos seus deputados Patricia Vilán Lorenzo, Raúl Fernández 

Fernández e José Antonio Sánchez Bugallo, a través da súa 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 de caza de Galicia de 2013, no seu artigo 42.2, establece que se 

consideran zonas de seguridade: a) As vías públicas, entendéndose por 

tales, para os efectos desta lei, as vías férreas, as autoestradas, as autovías, 

as vías para automóbiles e as estradas convencionais que se encontren 

debidamente sinalizadas como tales, sexan de titularidade estatal, 

autonómica ou local, así como as súas marxes e zonas de servidume das 

vías públicas e das vías férreas, ampliadas nunha franxa de 50 metros de 

anchura aos dous lados do eixo da vía e, se estivesen pechadas, a 50 metros 

do peche.  

 

Sensu contrario, isto significa que, no resto de vías públicas (estradas 

asfaltadas non sinalizadas), se pode cazar. Precisamente, así aconteceu no 

concello de Punxín (en Ourense). 

Por tal motivo e como consecuencia dunha queixa presentada ao “Valedor 

do Pobo” o 16 de febreiro de 2015, este abriu expediente pedindo informe á 

Consellería de Medio Ambiente. A queixa era pola práctica da caza en vías 

de comunicación asfaltadas (que permite a Lei de caza de 13/2013), en 

contraste coa lei anterior, que o limitaba a sendeiros pouco frecuentados e 

sempre que os motivos de seguridade o permitisen.  

 

A resposta da consellería foi que, con arranxo ao artigo 63 da Lei de caza, 

todo cazador que se atope a menos de 50 metros de persoas alleas á cacería 

debe descargar a súa arma. E foi o Valedor do Pobo o que formulou unha 

recomendación, dicindo á consellería que é necesario o desenvolvemento 
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normativa procedente o criterio interpretativo principal para considerar 

unha vía pública como zona de seguridade a efectos cinexéticos e que sería 

oportuno impulsar o procedemento de declaración dun terreo como non 

cinexético para os efectos establecidos no artigo 37 da lei. Como 

consecuencia, a Secretaría Xeral da Consellería, en abril de 2015, aceptaba 

o desenvolvemento regulamentario da lei e unha definición máis precisa 

sobre os aspectos indicados. Ata hoxe. 

 

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 facer as necesarias 

modificacións da Lei de caza 13/2013, do 23 de decembro, que recollan a 

recomendación do “Valedor do Pobo”. 

 

 Pazo do Parlamento, 14 de xuño de 2016 

 

 Asdo.: Patricia Vilán Lorenzo 

 Deputada – portavoz do G.P. dos Socialistas de Galicia 

 

 Asdo.: Raúl Fernández Fernández 

   José Ramón Val Alonso 

 Deputados do G.P. dos Socialistas de Galicia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Asinado dixitalmente por: 

 
Patricia Vilán Lorenzo na data 14/06/2016 17:19:56 
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Raúl Fernández Fernández na data 14/06/2016 17:22:08 

 
José Ramón Val Alonso na data 14/06/2016 17:22:15 
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Á Mesa do Parlamento 

 

O Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, por iniciativa da súa 

deputada Concepción Burgo López e dos seus deputados Ricardo 

Vicente Docasar Docasar e Emilio Vázquez Blanco, a través da súa 

portavoz e 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 
 

O pago dunha matrícula para cursar estudos universitarios xustifícase 

basicamente en que as e os estudantes paguen unha parte dos custos da 

docencia que inclúe as clases teóricas e as prácticas, entre outros conceptos. 

A lóxica e a xustiza indican que, cando os alumnos e alumnas non teñen 

dereito a docencia pola razón que sexa como a de cursar unha titulación a 

extinguir ou cursar materias que desaparecen do plan de estudos por 

exemplo e tan só teñen o dereito ao exame, o prezo da matrícula non pode 

ser o mesmo. 

 

De feito, os decretos da Xunta de Galicia onde se fixan os prezos dos 

estudos universitarios, tratan de maneira singular o pago da matrícula das 

materias dos plans de estudos con dereito a exame, pero nas cales non se 

imparte xa docencia. O prezo para estas materias está fixado en 20 euros 

para este curso. 

 

Pero esta excepción lóxica ten un problema: que tan só se aplica para 

materias de licenciaturas, excluíndo as ensinanzas adaptadas ao Espazo 

Europeo de Educación Superior (EEES). 

 

Pero agora está xurdindo o mesmo problema de alumnos e alumnas que 

teñen que cursar materias sen dereito a docencia en títulos de grao, 

adaptados polo tanto ao EEES, tal como están a denunciar o alumnado da 

Universidade de Vigo. Tan só nesta universidade se calcula que este 

problema afecta a 1.000 estudantes. 

 

Ao Grupo Parlamentario Socialista esta situación parécenos discriminatoria 

e dende logo inxusta porque non se  poden cobrar as mesmas taxas por 

materias que non teñen docencia e, polo tanto, compre arranxar esta 
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situación en todo o Sistema universitario de Galicia,  aínda que dende logo, 

compensando ás universidades polas taxas non percibidas. 

 

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 de Galicia insta a Xunta de Galicia a aplicar unha matrícula 

reducida para todas as materias universitarias que por calquera causa non 

teñan dereito a docencia, homoxeneizando polo tanto esta situación entre as 

antigas licenciaturas e os novos graos para o curso 2016/2017.  O prezo 

será como máximo de 20 euros tal como marca o decreto vixente para este 

curso. 

 

As perdas económicas que esta medida ocasionen as universidades serán 

compensadas pola Xunta de Galicia.  

 

 Pazo do Parlamento, 14 de xuño de 2016 

 

 Asdo.: Concepción Burgo López 

    Ricardo Vicente Docasar Docasar 

    Emilio Vázquez Blanco 

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

 

 Asdo.: Patricia Vilán Lorenzo 

 Portavoz do G.P. dos Socialistas de Galicia 

 

 

 

 
Asinado dixitalmente por: 

 
María Concepción Burgo López na data 14/06/2016 19:11:45 

 
Ricardo Vicente Docasar Docasar na data 14/06/2016 19:11:51 

 
Emilio Vázquez Blanco na data 14/06/2016 19:11:58 

 
Patricia Vilán Lorenzo na data 14/06/2016 19:12:03 
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Á Mesa do Parlamento 

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

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

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

retirada do Anteproxecto de decreto de adaptación dos comités de ética asistencial. 

 

A Consellaría de Sanidade ten elaborado un Anteproxecto de decreto que ten 

por obxecto adaptar os comités de ética asistencial ás actuais estruturas organizativas e 

determinar o seu ámbito de actuación, a súa composición e as súas funcións. 

Este Anteproxecto contén modificacións con respecto ao actualmente en vigor, 

decreto 177/2000, do 22 de xuño polo que se regula a creación e autorización dos 

Comités de Ética Asistencial, que causan preocupación e rexeitamento entre 

organizacións sindicais, profesionais e de doentes. Existe confusión entre o que deben 

ser os comités de ética e o seu carácter participativo e mediador. Da redacción do 

Anteproxecto despréndese a intención de limitar as cuestións que podaren asumir e 

secundariza a protección dos dereitos d@s doentes. 

O texto do Anteproxecto permite o control dos comités de ética por parte do 

Sergas ao introducir no artigo 4, referente á composición, a participación de persoal 

directivo da EOXI correspondente, cando no anterior decreto establecía no apartado 2 

do artigo 4 que non poderían formar parte.  

Para a conformación dos Comités de Ética Asistencial deben garantirse procesos 

de selección públicos e transparentes, a presenza de persoal non sanitario e a protección 

dos dereitos d@s doentes debe ser a referencia fundamental das súas funcións. Ao 

mesmo tempo para poder cumprir coa súa misión de orientar desde os valores 
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compartidos, os conflitos que poidan producirse na actuación asistencial, sexa 

institucional ou individual, deben afastarse da influencia dos órganos executivos da 

administración. 

Tódolos cambios introducidos no anteproxecto van na dirección do aumento do 

control sobre os comités de ética e a súa actividade: presenza de persoal directivo das 

EOXIS, redución das persoas alleas, remisión anual á Dirección Xeral de Asistencia 

Sanitaria do Sergas dos informes e dos protocolos de actuación,... 

 

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

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

“O Parlamento de Galiza insta ao Goberno galego a retirar o Anteproxecto de 

decreto polo que se regulan os comités de ética asistencial de Galiza, e a elaborar un 

novo consensuado c@s profesionais, organizacións sindicais, asociacións de doentes,...” 

 

Santiago de Compostela, 16 de xuño de 2016 

 

Asdo.: Montserrat Prado Cores 

Deputada do G.P. do BNG 

Ana Belén Pontón Mondelo 

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

 

María Monserrat Prado Cores na data 16/06/2016 12:33:27 

 

Ana Belén Pontón Mondelo na data 16/06/2016 12:33:32 
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A Mesa do Parlamento 

 

O Grupo Parlamentario Popular de Galicia, a través do seu Portavoz, e por iniciativa 

dos deputados e deputadas, Aurelio Núñez Centeno, Javier Dorado Soto, Elena 

González Sánchez, Jaime Iñiguez Martínez, Rosa Oubiña Solla, Marta Rodríguez 

Arias, Marta Rodríguez-Vispo Rodríguez e Cristina Romero Fernández ao abeiro 

do disposto no artigo 160 e concordantes do Regulamento da Cámara, presenta ante 

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

 

Exposición de motivos 

 

Existen normas especiais que regulan as condicións e as limitacións ou prohibicións 

concretas para a súa publicidade, promoción, distribución e venta dos medicamentos.  

 

Non obstante, hai tamén no mercado e son obxecto de publicidade e promoción 

comercial unha serie de produtos, materiais, sustancias, franquicias, establecementos 

ou métodos que se anuncian ou presentan como útiles para o diagnóstico, prevención 

ou tratamento de enfermidades ,ou modificación do estado físico e psicolóxico, sen que 

se axusten ás normas especiais anteriormente citadas, nin tampouco cumpran, en 

ocasións, as esixencias de veracidade, claridade e información sobre o seu contido, 

composición, natureza ou efectos, podendo incluso supoñer nalgúns casos unha 

presunta fraude para os consumidores e usuarios. 

 

 

Hai agora vinte anos que se publicou o Real Decreto 1907/1996, do 2 de agosto, sobre 

publicidade e promoción comercial de produtos, actividades ou servizos con pretendida 

finalidade sanitaria. O seu obxecto era regular estas situacións. Non obstante, a 

regulación específica relativa á publicidade de centros, establecementos e servizos 
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sanitarios aínda precisa desenvolvemento, e tamén procede delimitar de xeito claro as 

competencias do Goberno Central e as Comunidades Autónomas. 

 

Polo anteriormente exposto, o Grupo Parlamentario Popular, presenta a seguinte 

proposición non de lei en Pleno: 

 

“O Parlamento de Galicia, insta á Xunta de Galicia a dirixirse ao Goberno de España 

para que mellore e clarifique a regulación da publicidade sanitaria no relativo a  centros, 

establecementos, bens e servizos, para evitar anuncios enganosos, limitando 

especialmente todo aquilo que poda constituír un risco para a saúde, e contando para 

elo cos colexios profesionais”. 

 

 

Santiago de Compostela, 16 de xuño de 2016 

 
 
 
Asinado dixitalmente por: 

 
Pedro Puy Fraga na data 16/06/2016 13:01:08 

 
Aurelio Alfonso Núñez Centeno na data 16/06/2016 13:01:16 

 
Javier Dorado Soto na data 16/06/2016 13:01:37 

 
Elena Cruz González Sánchez na data 16/06/2016 13:01:54 

 
Jaime Iñíguez Martínez na data 16/06/2016 13:02:00 

 
Rosa Oubiña Solla na data 16/06/2016 13:02:06 

 
Marta Rodríguez Arias na data 16/06/2016 13:02:13 

 
Marta Rodriguez Vispo Rodriguez na data 16/06/2016 13:02:22 

 
Cristina Isabel Romero Fernández na data 16/06/2016 13:02:31 
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Á Mesa do Parlamento 

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

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

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

necesidade de optimizar os recursos e os servizos das unidades de saúde bucodental do 

Sergas. 

 

Nos últimos anos, @s hixienistas dentais estanse a converter en membros 

habituais, e de relevancia, dentro das consultas de odontoloxía. @s hixienistas dentais 

ou técnic@s superiores en hixiene bucodental, son terapeutas expert@s en prevención 

de enfermidades bucodentais e encárganse de realizar tratamentos dentais de carácter 

reversíbeil e preventivos. 

O Real Decreto 1594/1994 de 15 de xullo, que desenrola a lei 10/1986 sobre 

odontólog@s e outr@s profesionais relacionsd@s coa saúde dental, no seu artigo 10.1 

define @ hixienista dental como “@ titular de formación profesional de grado superior 

que ten como atribucións, no campo da promoción da saúde e a educación sanitaria 

buco-dental, a recollida de datos, a realización de exames de saúde, o consello de 

medidas hixiénicas e preventivas, individuais e colectivas, e a colaboración en estudos 

epidemiolóxicos. Sinalando, así mesmo, que poderán actuar como axudantes e 

colaboradores d@s facultativos médicos e odontólogos realizando funcións técnico-

asistenciais. 

Na actualidade as prestacións odontolóxicas que presta o Sergas son a atención á 

saúde buco-dental da poboación infantil de 0 a 15 anos, información e educación en 

materia de hixiene e saúde bucodental e exploración preventiva da cavidade oral en 
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colectivos de risco de adultos, atención a xestantes e o tratamento de procesos agudos 

odontolóxicos e de urxencias na poboación xeral. En todas estas prestacións ten un 

papel relevante @ hixienista. 

No Sergas a actuación d@ hixienista no tocante á educación para a saúde 

circunscríbese @s nen@s e ás embarazadas, polo que quedan excluída a meirande parte 

da poboación.Son moitos os colectivos que poderían ser atendidos coa súa acción 

preventiva e educativa, fundamentalmente doentes de risco como: diabétic@s, tratad@s 

con radioterapia de cabeza e pescozo, transplantad@s, enfermidades cardiovasculares 

de alto risco. Nos equipos de cirurxía maxilofacial tamén está máis que xustificada a 

inclusión de hixienistas, tanto na instrución en coidados pre e postcirúrxicos, hábitos 

saudábeis, como para a colaboración en técnicas cirúrxicas e instrumentistas. 

No Servizo Galego de Saúde existen as Unidades de Saúde Buco-dental, nas que 

se contempla a presenza, tanto de odontólog@s como de hixienista, mais a realidade é 

que non en todas as unidades existe a praza de hixienista. Esta situación fai que 

diminúan os servizos buco-dentais que se ofrecen á poboación. Ao mesmo tempo non 

existen uns protocolos estandarizados en todos os centros. 

 

Consideramos preciso optimizar os recursos e servizos das unidades de saúde 

bucodental do Sergas, razón pola cal presentamos a seguinte proposición non de lei para 

o seu tratamento en Pleno: 

“O Parlamento de Galiza insta ao Goberno galego a: 

-Dotar a todas as Unidades de Saúde Buco-dental, de como mínimo, un/unha 

hixienista dental. 
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-Realizar protocolos para as USB, para regularizar e garantir a equidade tanto no 

acceso como nos servizos que se realizan. 

-Levar a cabo unha campaña informativa, de divulgación das prestacións 

odontolóxicas dentro do Sergas, tanto entre a poboación como @s profesionais. 

-Incrementar a cobertura das prestacións d@s hixienistas a doentes irradiados de 

cabeza e pescozo, diabéticos, transplantados, con enfermidade cardiovascular grave e 

doentes especiais. 

-Incorporar @s hixienistas dentais aos equipos de cirurxía maxilofacial.” 

 

Santiago de Compostela, 16 de xuño de 2016 

 

Asdo.: Montserrat Prado Cores 

Deputada do G.P. do BNG 

Ana Belén Pontón Mondelo 

Portavoz do G.P. do BNG 

 

 

 

Asinado dixitalmente por: 

 

María Monserrat Prado Cores na data 16/06/2016 13:09:01 

 

Ana Belén Pontón Mondelo na data 16/06/2016 13:09:04 
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Á MESA DO PARLAMENTO DE GALICIA. 

O G. P. Mixto, a iniciativa da súa deputada, Carmen Iglesias Sueiro, ao 

abeiro do establecido no regulamento desta cámara, presentan a seguinte 

Proposición non de lei para o seu debate en Pleno relativa ao uso do 

amianto nos centros educativos de Galicia. 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

O amianto é unha sustancia confirmada pola Organización Mundial da Saúde 

como carcinóxena do primeiro grupo en humanos, é dicir que pode producir 

cancro con independencia da cantidade á que se estea exposto. 

É un mineral de gran durabilidade formado por fibras de diferente química e 

con capacidade para desfacerse en fibras cada vez máis pequenas e 

imperceptibles, facendo que penetren no organismo por ser respirables.  

A OMS afirma que se producen 107.000 mortes ao ano por enfermidades 

derivadas do amianto. Formalmente as enfermidades profesionais asociadas 

ao amianto seguen provocando doenzas e mortes que case nunca se rexistran 

e que se acaban denunciando nos xulgados. 

Anos despois de producirse a exposición, xorden diferentes patoloxías 

principalmente no aparello respiratorio. Toda manipulación do amianto 

convértese en risco potencial de cancro.  

A pesar de que no 2002 prohibiuse todo tipo de amianto, a día de hoxe segue 

habendo máis de 2 millóns de toneladas de amianto instalado.  
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Entre outros sitios, está presente nos centros educativos, podendo afectar a 

exposición ao mesmo, a todas as persoas que prestan servizos  nos centros de 

ensino e tamén ao alumnado usuario. Tamén hai evidencia de que debido á 

limpeza das roupas de traballo impregnadas do po de amianto, hai familiares 

afectados. 

Nos centros educativos da Galiza, hai presenza de amianto en encerados, 

fibrocemento como chapa ondulada en cubertas, cisternas, depósitos, tubos de 

presión para redes de auga potable, baixantes, xardineiras... 

Tamén pode haber amianto  nos tecidos usados para a confección de panos 

ignífugos, luvas, mandís e roupa de traballo utilizados en laboratorios, cociñas, 

teatros ou salóns de actos dos centros. 

Por todo o exposto, preséntase a seguinte Proposición non de Lei para o seu 

debate en Pleno: 

“O Parlamento de Galicia insta á Xunta de Galicia a: 

1. Realizar rexistros/inventarios nos centros educativos de Galiza daqueles 

materiais que conteñan amianto para que sexan identificados e incluídos 

nas súas avaliacións de riscos. 

2. Implantar un programa de xestión do amianto nos centros de ensino de 

Galiza, coas medidas preventivas necesarias e as actuacións para a súa 

conservación, mantemento e, chegado o caso, eliminación. 

3. Elaborar un plan de substitución destes materiais para evitar o risco ás 

persoas usuarias.” 

 

Santiago de Compostela, 16 de xuño de 2016 
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Asdo.:  
Carmen Iglesias Sueiro 
Vicevoceira do G.P. Mixto do Parlamento de Galicia 

 

 

 
Asinado dixitalmente por: 

 
Carmen Iglesias Sueiro na data 16/06/2016 14:37:12 
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Á Mesa do Parlamento 

 

 

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

deputados e das súas deputadas, José Ramón Val Alonso, Abel Losada Álvarez, 

María de los Ángeles Ferreiro Vidarte,  José Manuel Gallego Lomba e Noela 

Blanco Rodríguez, a través da portavoz e ao abeiro do disposto nos artigos 160 e 

98 do Regulamento da Cámara, presenta ante esa mesa a seguinte proposición 

non de lei urxente para o seu debate en Pleno. 

 

 

Segundo o publicado nos distintos medios de comunicación a empresa Alcoa, 

que conta con dúas factorías de produción de aluminio primario e unha planta de 

procesamento de bauxita en San Cibrao e A Coruña, está a trasladar a súa 

intención de se desprender destas plantas. 

 

 

Nos últimos días producíronse visitas de grupos investidores a ambos os dous  

centros de produción, o que evidencia a clara intención por parte da empresa de 

se desprenderen deles. 

 

 

A falla de información  está a provocar unha situación de importante incerteza 

entre os traballadores diante da posibilidade de perder o seu posto de traballo. 

Falamos de máis de 1.500 empregos directos nos tres centros pertencentes a 

Alcoa e preto de 600 vinculados á industria auxiliar. 

 

 

É por todo isto o Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, presenta a 

seguinte proposición non de lei: 

 

 

O Parlamento de Galicia insta o Goberno galego a que se dirixa ao Goberno 

central para: 

 

 

1º) Que revise o sistema de reparto da interrompibilidade, ampliando o prazo das 

subhastas a un mínimo de tres anos,  para garantir o mantemento da actividade 

industrial na produción de aluminio primario. 
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2º) Que lle reclame a modificación  do sistema regulador do prezo da enerxía 

para grandes consumidores, especialmente para aqueles nos que a enerxía 

eléctrica é o principal custe de produción. 

 

 

3º) Que interveña no proceso de venda das plantas de produción de aluminio 

primario aberto por Alcoa, para que esixa á propia Alcoa ou calquera outra 

empresa interesada, un proxecto industrial e os investimentos necesarios que 

garantan a competitividade e a viabilidade das factorías da Coruña e San Cibrao, 

e se manteñan os postos de traballo que delas dependen. 

 

 

Pazo do Parlamento, 14 de xuño de 2016 

 
 

 

 

Asinado dixitalmente por: 
 

José Ramón Val Alonso na data 14/06/2016 11:42:19 
 

Abel Fermín Losada Álvarez na data 14/06/2016 11:42:33 
 

María de los Ángeles Ferreiro Vidarte na data 14/06/2016 11:42:50 
 

José Manuel Gallego Lomba na data 14/06/2016 11:42:58 
 

Noela Blanco Rodriguez na data 14/06/2016 11:43:09 
 

Patricia Vilán Lorenzo na data 14/06/2016 11:43:26 
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Á Mesa do Parlamento 

 

 

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

deputados, José Ramón Val Alonso, Abel Losada Álvarez, María de los 

Ángeles Ferreiro Vidarte, José Manuel Gallego Lomba e Noela Blanco 

Rodríguez, a través da portavoz, solicita a esa mesa se proceda a realizar 

unha corrección de erros advertida na iniciativa con número de rexistro 

51476. 

 

No parágrafo do encabezamento, onde di: “… para o seu debate en Pleno.”, 

debe dicir: “… para o seu debate na Comisión 6ª.”  

 

 

Pazo do Parlamento, 20 de xuño de 2016 

 

 
Asinado dixitalmente por: 

 
José Ramón Val Alonso na data 20/06/2016 13:26:25 

 
Abel Fermín Losada Álvarez na data 20/06/2016 13:26:39 

 
María de los Ángeles Ferreiro Vidarte na data 20/06/2016 13:26:48 

 
José Manuel Gallego Lomba na data 20/06/2016 13:27:10 

 
Noela Blanco Rodriguez na data 20/06/2016 13:27:20 

 
Patricia Vilán Lorenzo na data 20/06/2016 13:27:43 
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Á MESA DO PARLAMENTO 

 

O Grupo parlamentar de Alternativa Galega de Esquerda (AGE), a 

iniciativa dos seus deputados Juan Manuel Fajardo Recouso, Xosé Manuel 

Beiras Torrado, Ramón Vázquez Díaz, Antón Sánchez García, Xabier Ron 

Fernández e a da súa deputada Eva Solla Fernández, ao abeiro do artigo 160 do 

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

debate en Comisión. 

 

Exposición de Motivos 

O pasado luns a ANPA do CEIP O Piñeiriño de Vilagarcía recibía a noticia da 

eliminación dunha aula de Educación Infantil do seu centro. Días despois o xefe 

territorial de Educación negaba esta decisión, que todo o mundo coñece que é 

certa, pero, ademais, negaba a creación da 6ª aula de Educación Infantil, 

concretamente para os nenos de 4 anos, o que conlevará que no vindeiro curso 

esta aula teña cando menos 24 alumnos, con 3 nenos con necesidades especiais. 

Compre salientar a necesidade non só de manter o número de aulas actuais, 

senón de incrementar a aula de educación infantil, tal como reclaman os pais e 

nais de alumnos que veñen de manifestarse en Vilagarcía nesta demanda, xa que 

o obxectivo parece non ser outro que camiñar cara a eliminación dunha das dúas 

liñas das que dispón o colexio na actualidade para os vindeiros cursos lectivos.  
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A maior parte das aulas do centro, incluída a única de 4 anos, están no tope 

máximo de alumnos por aula, que sendo unha referencia, non debe indicar encher 

tódalas aulas dispoñibles con esa cantidade xa que logo esta situación vai en 

detrimento da calidade educativa, e contradise coa exultante comparecencia do 

pasado pleno do conselleiro Roman, que anunciaba supostas melloras e chuvia de 

millóns de euros para o ensino público, pero que ao final non son máis que 

propaganda para ocultar recortes como os que se pretenden no Piñeiriño. 

Polo exposto, formulamos a seguinte Proposición non de lei para o seu 

debate en Comisión: 

- O Parlamento galego insta á Xunta de Galicia a que se manteña o número de 

aulas existentes no CEIP O Piñeiriño de Vilagarcía e que se materialicen as 6 

aulas de Educación Infantil do mesmo.  

Santiago de Compostela, 10 de xuño de 2016. 

 

 

 

Asinado dixitalmente por: 

 

Juan Manuel Fajardo Recouso na data 10/06/2016 13:11:22 

 

Xosé Manuel Beiras Torrado na data 10/06/2016 13:11:31 

 

Ramón Vázquez Díaz na data 10/06/2016 13:11:35 

 

Anton Sánchez García na data 10/06/2016 13:11:41 

 

Eva Solla Fernández na data 10/06/2016 13:11:45 

 

Jose Javier Ron Fernandez na data 10/06/2016 13:11:48 
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Á MESA DO PARLAMENTO 

 

O Grupo Parlamentar de Alternativa Galega de Esquerda (AGE), a 

iniciativa dos seus deputados Juan Manuel Fajardo Recouso, Xosé Manuel 

Beiras Torrado, Ramón Vázquez Díaz, Antón Sánchez García, Xabier Ron 

Fernández e a da súa deputada Eva Solla Fernández, ao abeiro do artigo 160 do 

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

debate en Comisión. 

 

Exposición de Motivos 

 

O noso grupo parlamentar asume e presenta a proposta trasladada polo comité de 

empresa de Alcoa Coruña que literalmente expón e solicita o seguinte: 

Dentro da UE, o maior produtor de aluminio é España, cunha capacidade de 

produción de máis de medio millón de toneladas por ano, das que máis de 320 

mil prodúcense en Galicia. O prezo final do aluminio fíxase na Bolsa de Metais 

de Londres (LME) o mesmo que o de boa parte das materias primas procedentes 

do petróleo (Coque, Brea..) de tal xeito que ás empresas produtoras de Aluminio 

só lles queda o prezo da enerxía eléctrica para manter o equilibrio na 

rendibilidade do proceso.  

A enerxía eléctrica supón aproximadamente o 45% do custo do proceso de 

produción do Aluminio primario. Para fabricar unha tonelada de aluminio fan 

falla 15.500 Kwh, máis de catro veces do que se necesita para fabricar unha 

tonelada de Zinc, e trinta veces máis do que se necesita para fabricar unha 
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tonelada de aceiro. Os países produtores do norte de Europa –que resultan ser os 

nosos competidores- teñen regulado as tarifas eléctricas dun xeito moi 

competitivo, ligando o prezo á evolución do LME e con contratos de subministro 

de ate 40 anos.  

Nos países industrializados e da UE todos os gobernos manteñen sistemas que 

fan chegar a enerxía eléctrica á súa industria en condicións vantaxosas. Unha 

máxima destas políticas é o fomentar acordos a medio e longo prazo entre a 

industria gran consumidora de enerxía eléctrica e as empresas enerxéticas (20, 

30, 40 anos), para dotalas así de estabilidade e competitividade conseguindo que 

poidan elaborar grandes proxectos e investimentos.  

Os últimos anos en España estase vivindo unha situación de completa 

inestabilidade no que atinxe ao prezo da enerxía tanto para os particulares como 

para as industrias grandes consumidoras, especialmente para as do Aluminio. 

Cada pouco tempo estanse realizando reformas no sector eléctrico que o único 

que conseguiron é unha escalada de 80% no prezo nos últimos dez anos. 

Pasamos de ser un dos países coa enerxía eléctrica máis barata, a un dos máis 

caros e, de seguir con esta dinámica en poucos anos España será un deserto 

industrial, xa que a nosa industria está buscando novos emprazamentos que lles 

aseguren a sua viabilidade.  

No ano 2012, diante da ameaza de Alcoa de pechar as factorías en España de 

aluminio primario, o Ministerio de Industria puxo en marcha o mecanismo de 

“Interrumpibilidade” para os grandes consumidores no que se pagaba 35 €/MW 

dotado dun orzamento de 750 millóns de euros, que foi quen de frear por un 

tempo a deslocalización das factorías. A interrumpibilidad é un sistema polo que 

os centros de traballo declarados como grandes consumidores de electricidade, 

teñen que comprometerse a poñer todo o seu consumo, ou parte del, ao servizo 

do regulador (REE) nun momento dado, para que este poida equilibrar a 

demanda e a oferta de electricidade na rede. Por esa disposición o regulador paga 

un prezo por cada MW que se consome no centro de traballo.  
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No ano 2014 o Ministerio modificou este sistema incluíndo unha poxa en 

bloques de potencia de 90 e de 5 megavatios rebaixando o orzamento a 550 

millóns de euros, poxa que ten prexudicado especialmente ás fábricas de 

aluminio primario dadas as súas características especiais como grande 

consumidor, xa que era imposible competir contra industrias que podían tirar moi 

á baixa os prezos polo “moito menor” impacto que os custes eléctricos teñen no 

seu proceso produtivo. Esta poxa estivo a piques de provocar a pechadura da 

nosa fábrica e a de Avilés e deixou mal parada á factoría de San Cibrao, que só 

puido obter tres bloques de 90 megavatios dos catro que necesita para operar con 

normalidade.  

A finais do mes de agosto, principios de setembro do 2015 realizouse de novo a 

poxa para adxudicar os incentivos polo servizo de interrumpibilidade para o ano 

2016, quedando de novo demostrado a gran contradición deste sistema, onde o 

máis grande consumidor de electricidade do país era quen se quedaba sen os 

bloques de 90 megavatios (os máis bonificados) a pesar de demandar seis dos 

oito bloques que se sacaron á poxa.  

O pasado 23 de maio espertamos coa noticia de que Alcoa poñía en venda as 

fábricas de aluminio primario de España, poñendo así moita máis incerteza no 

noso futuro como planta e deixando no aire o futuro de todo o sector. Esta é a 

consecuencia da perversidade do sistema eléctrico actual e a falta de dunha 

política industrial axeitada que tantos anos levamos denunciando.  

 

Mentres noutros países créanse escenarios enerxéticos a longo prazo para a 

industria, en España a poxa xera moita inestabilidade nas empresas grandes 

consumidoras ao non ter a certeza de cales van ser os seus custos eléctricos máis 

aló dun ano. Así é difícil que poidan acometer os investimentos necesarios, que 

poidan elaborar os seus orzamentos para o ano seguinte e arríscanse a perder 

carteira de clientes por non poder pechar pedidos. De seguir con este sistema en 

menos de cinco anos a gran industria do noso país vai desaparecer.  
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Por todo o exposto, e dada a actual situación de crise económica que estamos a 

padecer en todos os sectores produtivos do país, e tendo en conta que todos os 

países industrializados soportaron con máis solvencia esta situación, que a perda 

da actividade industrial das fábricas de produción de aluminio supoñería no noso 

caso unha catástrofe para a economía da nosa comarca, que desta actividade a 

pleno rendemento dependen directamente 500 familias e miles indirectamente, e 

que logo dos últimos acontecementos está en xogo todo un sector produtivo; o 

Grupo Parlamentar de Alternativa Galega de Esquerda presenta a seguinte 

Proposición non de lei para o seu debate en Comisión: 

 

 O Parlamento galego insta a: 

 

1. O Goberno galego, e que este inste ao Goberno do Estado, a revisar o sistema 

de reparto da interrumpibilidade para garantir o mantemento da actividade 

industrial na produción de aluminio primario.  

2. Que o Goberno galego inste ao Goberno do Estado  a modificar o sistema 

regulador do prezo da enerxía para grandes consumidores, especialmente para 

aqueles nos que a enerxía eléctrica é o principal custe de produción.  

3. O Goberno galego, e que este inste tamén ao Goberno do Estado,  a que 

interveñan no proceso de venda das plantas de produción de aluminio primario 

aberto por Alcoa, para que esixa á propia Alcoa, ou calquera outra empresa 

interesada, un proxecto industrial e as inversións necesarias que garantan a 

competitividade e viabilidade das factorías da Coruña e San Cibrao e se 

manteñan os postos de traballo que delas dependen.  

 

 Santiago de Compostela, 10 de xuño de 2016. 
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Asinado dixitalmente por: 

 

Juan Manuel Fajardo Recouso na data 10/06/2016 13:15:27 

 

Anton Sánchez García na data 10/06/2016 13:15:35 

 

Xosé Manuel Beiras Torrado na data 10/06/2016 13:15:42 

 

Ramón Vázquez Díaz na data 10/06/2016 13:15:46 

 

Eva Solla Fernández na data 10/06/2016 13:15:50 

 

Jose Javier Ron Fernandez na data 10/06/2016 13:15:54 
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Á MESA DO PARLAMENTO 

 

 

O Grupo Parlamentario da Alternativa Galega da Esquerda (EU-ANOVA), 

por iniciativa dos seus deputados Xabier Ron Fernández, Ramón Vázquez 

Díaz, Xosé Manuel Beiras Torrado, Antón Sánchez García, Juan Manuel 

Fajardo Recouso e da súa deputada Eva Solla Fernández, ao abeiro do artigo 

160 do Regulamento da Cámara, presenta a seguinte Proposición non de Lei, 

para o seu debate en Comisión, referida a reclamar a apertura dunha 

investigación independente sobre o asasinato de Berta Cáceres a cargo da 

Comisión Interamericana de Dereitos Humanos e á necesidade de que os 

investimentos europeos respecten de forma escrupulosa os dereitos humanos 

e colectivos das comunidades indíxenas.  

 Hai algo máis de tres meses, o 3 de marzo de 2016, a comunidade 

internacional amosaba a súa indignación polo asasinato de Berta Cáceres, 

defensora dos dereitos humanos e activista na loita dos movementos indíxenas e 

campesiños contra a explotación e o espolio das multinacionais en Honduras. 

Baixo ese clamor o Parlamento de Galicia aprobaba no Pleno do 15 de marzo de 

2016 unha Declaración Institucional en que se condeaba o seu vil asasinato e se 

reclamaba unha investigación.  

 Os motivos do seu asasinato non son casuais e responden ao inmenso 

traballo realizado pola activista para defender a xustiza social e ambiental ante os 

procesos de desbaldimento de recursos primarios do seu pobo. Así, Berta Cáceres 

lideraba a loita da comunidade lenca en contra da instalación do proxecto 

hidroeléctrico “Agua Zarca”, no río Gualcarque, levado a cabo por Empresa 

Desarrollo Energético S.A. (DESA) (con capital hondureño e chino, e que conta 
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con financiación do consorcio xerman Voith Hydro) con grave afectación e 

prexuízo para a comunidade lenca, no Municipio de La Esperanza, no 

departamento occidental de Intibucá. Berta Cáceres denunciou o incumprimento 

por parte do Estado de Honduras das súas obrigas como estado parte do 

Convenio 169 da OIT, que establece a obriga de celebrar unha consulta previa e 

informada ás comunidades locais afectadas como a lenca por proxectos coma o 

de DESA.  

 Berta Cáceres foi obxecto de ameazas, procesos de criminalización, 

persecución e estigmatización, que levaran á Comisión Interamericana de 

Dereitos Humanos a outorgarlle medidas cautelares para a súa protección. A 

pesar diso, o 3 de marzo era asasinada. O 5 de maio de 2016, cinco persoas, 

dentro da Operación Jaguar, entre elas un membro do exército hondureño, un 

tenente en retiro do exército, o xerente do departamento medioambiental de 

DESA e dous irmáns foron detidos como presuntos responsables do asasinato de 

Berta Cáceres. A pesar disto, seguen existindo zonas escuras –debido a que hai 

determinadas cúpulas do poder que estarían implicadas-, por iso, a familia de 

Berta Cáceres solicita unha investigación independente a cargo da Comisión 

Interamericana de Dereitos Humanos (CIDH). A familia denuncia que as 

autoridades hondureñas non a fixeron partícipe na investigación e reclamaba 

poder clarificar se as detencións eran froito de dilixencias exhaustivas, nin 

tampouco saben se estas comprenden a autoría intelectual en todos os seus niveis. 

O certo é que o asasinato de Berta Cáceres súmase aos centos que 

soportaron os activistas ambientalistas, que viven nunha permanente situación de 

perigo: segundo o informe ¿Cuántos más?, da ONG inglesa Global Withness, 

elaborado en 2014, foron máis de 111 activistas ambientalistas os asasinados 

entre 2002 e 2014, mentres que outras 100 persoas teñen que vivir con medidas 

de protección cautelar. No entanto, a pesar destas medidas, Berta Cáceres e 

outras 15 defensoras de DDHH foron asasinadas entre o 2010 e o 2016. 
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 Por todo o exposto,  este grupo parlamentario formula a seguinte 

Proposición non de lei para o seu debate en comisión: 

1. O Parlamento de Galicia require á Xunta de Galicia a que inste ao 

Goberno do Estado a esixencia ao Goberno de Honduras de que 

permita que a Comisión Interamericana de Dereitos Humanos (CIDH) 

forme unha comisión de expertos internacionais independentes para 

acompañar a investigación do asasinato de Berta Cáceres. 

2. O Parlamento de Galicia apoia a proposición non de lei aprobada por 

unanimidade polo Congreso dos Deputados o 13 de abril de 2016 

(161/000242) en que insta ao Goberno do Estado a esixir ao Goberno 

de Honduras a “proporcionar as medidas de seguridade necesarias para 

o cumprimento das medidas cautelares” outorgadas pola Comisión 

Interamericana de Dereitos Humanos aos defensores e defensoras de 

dereitos humanos.  

3. O Parlamento de Galicia respalda a resolución do Parlamento Europeo 

adoptada o 14 de abril de 2016 sobre Honduras e a Situacións dos e 

das Defensoras de Dereitos Humanos (2016/2648 (RSP)), que 

“considera que todos os investimentos europeos deben formar parte 

dun conxunto sólido de políticas de salvagardas ambientais e sociais e 

pide á Comisión e ao Servizo Europeo de Acción Exterior que non se 

facilite axuda europea a proxectos que non cumpran co requisito da 

consulta previa, libre e informada ás comunidades indíxenas, garantan 

unha consulta significativa de todas as comunidades afectadas e 

garantan o cumprimento dos dereitos humanos, laborais e a protección 

ambiental.  

Neste sentido, o Parlamento de Galicia insta ao Goberno galego a 

poñer en marcha un proceso de información aos axentes económicos e 

sociais galegos sobre a base da aplicación dos principios reitores da 

ONU sobre Empresas e dereitos Humanos, que teña en conta o 
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impacto sobre o goce dos dereitos humanos dos seus investimentos en 

terceiros países.  

4. O Parlamento de Galicia insta ao Goberno da Xunta a que desenvolva 

todas as accións pertinentes no ámbito das súas funcións para trasladar 

ao Goberno de Honduras a presente Proposición non de Lei e a 

demanda de verdade e xustiza no asasinato de Berta Cáceres e a 

efectiva protección das persoas activistas de Dereitos Humanos en 

Honduras.  

 

En Compostela, a 13 de xuño de 2016. 

 

Asdo. Xabier Ron Fernández 

Asdo. Ramón Vázquez Díaz 

Asdo. Xosé Manuel Beiras Torrado 

Asdo. Antón Sánchez García 

Asdo. Eva Solla Fernández 

Asdo. Juan Manuel Fajardo Recouso 

 

 

 

 

Asinado dixitalmente por: 

 

Jose Javier Ron Fernandez na data 13/06/2016 12:54:21 

 

Ramón Vázquez Díaz na data 13/06/2016 12:54:29 
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Xosé Manuel Beiras Torrado na data 13/06/2016 12:54:36 

 

Eva Solla Fernández na data 13/06/2016 12:54:40 

 

Anton Sánchez García na data 13/06/2016 12:54:50 

 

Juan Manuel Fajardo Recouso na data 13/06/2016 12:54:54 
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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 Raúl Fernández 

Fernández, a través da súa 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 2.ª, Ordenación Territorial, Obras 

Públicas, Medio Ambiente e Servizos. 

 

Exposición de motivos 

 

O servizo de autobús metropolitano posto en marcha hai uns anos e ao que 

o Concello de Friol está adscrito,  está pensado para dar unha solución de 

mobilidade aos veciños e veciñas dos concellos da contorna da capitalidade 

da provincia para que poidan desprazarse á mesma con facilidade. 

 

En concreto no concello de Friol dende moito tempo atrás, incluso antes do 

transporte metropolitano, existía unha liña de autobús que partía pola mañá 

cedo dende Parga, no limítrofe concello de Guitiriz,  e que chegaba a Lugo 

despois de percorrer un importante número de parroquias e paradas do 

concello incluíndo a propia vila de Friol. Recorrido que pola tarde noite se 

repetía en sentido inverso. 

 

Na actualidade, durante a etapa escolar os veciños e veciñas de Friol 

dispoñen dun servizo de autobús que saíndo de Parga ás 7:15 chega a Lugo 

ás 8:30, outro que sae de Friol ás 10:00 e o último que sae de Friol ás 18:00 

horas. 

 

En canto aos horarios con destino a Friol existen en tempada escolar unha 

liña que sae de Lugo ás 13:00 horas, outra que que sae ás 14:45 e unha 

última que sae de Lugo ás 19:15 con chegada a Parga. 

 

Con esta frecuencia pódese entender ben cuberto o servizo de transporte 

metropolitano entre o concello de Friol e Lugo, pero estas liñas non se 

manteñen durante todo o ano, pois fóra da tempada escolar suprímese o 

primeiro servizo da mañá, é dicir o que sae de Parga ás 7:15 pasando por 

Trasmonte, Friol, Sta María Alta e chega a Lugo ás 8:30. Co cal, aquel que 

queira viaxar a Lugo e facelo en autobús desde Friol,  só lle queda a opción 

de facelo ás 10:00 h da mañá ou ás 18:00 h da tarde. 
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O mesmo pasa coa liña de Lugo a Friol que en tempada escolar sae de 

Lugo ás 14:45, no verán suprímese quedando só dúas opcións de regreso a 

Friol en autobús dende Lugo, unha ás 13:00 horas e outra ás 19:15 horas, 

que en vez de rematar en Parga finaliza o servizo en Friol. 

 

Esta planificación horaria para nada facilita as comunicacións e os 

desprazamentos dos veciños de Friol cara a capital da provincia, pois non 

poder chegar en autobús á cidade de Lugo antes das 10:30 horas ou ter que 

regresar antes das 13:00 horas cando tódalas administracións, comercios, 

etc, aínda están en horario de atención ao público, provoca que o espazo de 

tempo entre a chegada e a saída sexa insuficiente para poder facer as 

xestións necesarias, e por tanto, obriga aos cidadáns a  realizar máis dunha 

viaxe,  ou ter que agardar horas pola tarde para viaxar no seguinte autobús. 

 

O servizo de transporte metropolitano é promovido pola Xunta de Galicia e 

articulado a través dun convenio con diferentes concellos,  de xeito que 

tanto a Administración autonómica como o propio concello de Friol 

aportan importantes cantidades económicas para a prestación deste servizo. 

  

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 manter os mesmos horarios 

e liñas  de transporte metropolitano entre Lugo e Friol durante todo o ano, e 

para elo proceder ao seguinte: 

 

- Manter fóra da tempada escolar a liña de autobús dende Parga a Lugo 

pasando por Friol cuxo horario de saída é ás 7:15 dende Parga, e tamén, a 

de Lugo a Friol con horario de saída ás 14:45.  

 

- Facer que fóra da tempada escolar, a liña de Lugo a Friol con saída ás 

19:15 chegue ata Parga en vez de só ata Friol. 

 

Asdo.: Concepción Burgo López 

   Raúl Fernández Fernández 

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

 

  Asdo.:Patricia Vilán Lorenzo 
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  Portavoz do G.P. dos Socialistas de Galicia 

 

 
Asinado dixitalmente por: 

 
María Concepción Burgo López na data 14/06/2016 10:17:18 

 
Raúl Fernández Fernández na data 14/06/2016 10:17:25 

 
Patricia Vilán Lorenzo na data 14/06/2016 10:17:35 
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Á Mesa do Parlamento 

 

O Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, por iniciativa da súa 

deputada e dos seus deputados Patricia Vilán Lorenzo, Raúl Fernández 

Fernández e José Antonio Sánchez Bugallo, a través da súa 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 

 

A Lei de caza de Galicia de 2013, no seu artigo 42.2, establece que se 

consideran zonas de seguridade: a) As vías públicas, entendéndose por 

tales, para os efectos desta lei, as vías férreas, as autoestradas, as autovías, 

as vías para automóbiles e as estradas convencionais que se encontren 

debidamente sinalizadas como tales, sexan de titularidade estatal, 

autonómica ou local, así como as súas marxes e zonas de servidume das 

vías públicas e das vías férreas, ampliadas nunha franxa de 50 metros de 

anchura aos dous lados do eixo da vía e, se estivesen pechadas, a 50 metros 

do peche.  

 

Sensu contrario, isto significa que, no resto de vías públicas (estradas 

asfaltadas non sinalizadas), se pode cazar. Precisamente, así aconteceu no 

concello de Punxín (en Ourense). 

Por tal motivo e como consecuencia dunha queixa presentada ao “Valedor 

do Pobo” o 16 de febreiro de 2015, este abriu expediente pedindo informe á 

Consellería de Medio Ambiente. A queixa era pola práctica da caza en vías 

de comunicación asfaltadas (que permite a Lei de caza de 13/2013), en 

contraste coa lei anterior, que o limitaba a sendeiros pouco frecuentados e 

sempre que os motivos de seguridade o permitisen.  

 

A resposta da consellería foi que, con arranxo ao artigo 63 da Lei de caza, 

todo cazador que se atope a menos de 50 metros de persoas alleas á cacería 

debe descargar a súa arma. E foi o Valedor do Pobo o que formulou unha 
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recomendación, dicindo á consellería que é necesario o desenvolvemento 

normativa procedente o criterio interpretativo principal para considerar 

unha vía pública como zona de seguridade a efectos cinexéticos e que sería 

oportuno impulsar o procedemento de declaración dun terreo como non 

cinexético para os efectos establecidos no artigo 37 da lei. Como 

consecuencia, a Secretaría Xeral da Consellería, en abril de 2015, aceptaba 

o desenvolvemento regulamentario da lei e unha definición máis precisa 

sobre os aspectos indicados. Ata hoxe. 

 

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 facer as necesarias 

modificacións da Lei de caza 13/2013, do 23 de decembro, que recollan a 

recomendación do “Valedor do Pobo”. 

 

 Pazo do Parlamento, 14 de xuño de 2016 

 

 Asdo.: Patricia Vilán Lorenzo 

 Deputada – portavoz do G.P. dos Socialistas de Galicia 

 

 Asdo.: Raúl Fernández Fernández 

   José Ramón Val Alonso 

 Deputados do G.P. dos Socialistas de Galicia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Asinado dixitalmente por: 
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Raúl Fernández Fernández na data 14/06/2016 17:19:32 

 
José Ramón Val Alonso na data 14/06/2016 17:19:39 
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Á Mesa do Parlamento 

 

O Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, por iniciativa da súa 

deputada Concepción Burgo López e dos seus deputados Ricardo 

Vicente Docasar Docasar e Emilio Vázquez Blanco, a través da súa 

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

presentan ante esa Mesa a seguinte proposición non de lei en Comisión 

4.ª, Educación e Cultura. 

 

Exposición de motivos 
 

O pago dunha matrícula para cursar estudos universitarios xustifícase 

basicamente en que as e os estudantes paguen unha parte dos custos da 

docencia que inclúe as clases teóricas e as prácticas, entre outros conceptos. 

A lóxica e a xustiza indican que, cando os alumnos e alumnas non teñen 

dereito a docencia pola razón que sexa como a de cursar unha titulación a 

extinguir ou cursar materias que desaparecen do plan de estudos por 

exemplo e tan só teñen o dereito ao exame, o prezo da matrícula non pode 

ser o mesmo. 

 

De feito, os decretos da Xunta de Galicia onde se fixan os prezos dos 

estudos universitarios, tratan de maneira singular o pago da matrícula das 

materias dos plans de estudos con dereito a exame, pero nas cales non se 

imparte xa docencia. O prezo para estas materias está fixado en 20 euros 

para este curso. 

 

Pero esta excepción lóxica ten un problema: que tan só se aplica para 

materias de licenciaturas, excluíndo as ensinanzas adaptadas ao Espazo 

Europeo de Educación Superior (EEES). 

 

Pero agora está xurdindo o mesmo problema de alumnos e alumnas que 

teñen que cursar materias sen dereito a docencia en títulos de grao, 

adaptados polo tanto ao EEES, tal como están a denunciar o alumnado da 

Universidade de Vigo. Tan só nesta universidade se calcula que este 

problema afecta a 1.000 estudantes. 

 

Ao Grupo Parlamentario Socialista esta situación parécenos discriminatoria 

e dende logo inxusta porque non se  poden cobrar as mesmas taxas por 

materias que non teñen docencia e, polo tanto, compre arranxar esta 
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situación en todo o Sistema universitario de Galicia,  aínda que dende logo, 

compensando ás universidades polas taxas non percibidas. 

 

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 de Galicia insta a Xunta de Galicia a aplicar unha matrícula 

reducida para todas as materias universitarias que por calquera causa non 

teñan dereito a docencia, homoxeneizando polo tanto esta situación entre as 

antigas licenciaturas e os novos graos para o curso 2016/2017.  O prezo 

será como máximo de 20 euros tal como marca o decreto vixente para este 

curso. 

 

As perdas económicas que esta medida ocasionen as universidades serán 

compensadas pola Xunta de Galicia.  

 

 Pazo do Parlamento, 14 de xuño de 2016 

 

 Asdo.: Concepción Burgo López 

    Ricardo Vicente Docasar Docasar 

    Emilio Vázquez Blanco 

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

 

 Asdo.: Patricia Vilán Lorenzo 

 Portavoz do G.P. dos Socialistas de Galicia 

 

 

 

 
Asinado dixitalmente por: 

 
María Concepción Burgo López na data 14/06/2016 19:10:58 

 
Ricardo Vicente Docasar Docasar na data 14/06/2016 19:11:03 
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Á Mesa do Parlamento 

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

dos deputados Cosme Eladio Pombo Rodríguez e Francisco Xesús Jorquera 

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

Proposición non de lei para o seu debate en Comisión, relativa ao peche da 

Escola Unitaria de Queixas (CEIP do Calvario) no Concello de Cerceda. 

 

As escolas unitarias xurdiron no seu momento para dar resposta á 

dispersión xeográfica do noso país e facilitar deste xeito a educación das nenas e 

nenos evitándolles desprazamentos.  

A día de hoxe as escolas rurais, maioritariamente unitarias, son 

consideradas de novo como institucións educativas idóneas e elementos de 

revitalización socioeconómica e cultural das zonas rurais de Galiza. As escolas 

unitarias, resolvendo as súas carencias, poden chegar a converterse nun elemento 

educativo case privilexiado se consideramos a actual especialización da escola 

unitaria como receptora de alumnos de idades temperás, nas que é posible 

realizar unha educación moi personalizada, a  relación coas familias é moi doada,  

e o coñecemento que o profesorado pode chegar a ter do seu alumnado e da súa 

contorna pode ser moi alto e detectar axiña carencias e ou necesidades 

específicas. 

No concello de Cerceda actualmente só funciona a escola unitaria de 

Queixas (CEIP Calvario), que ten a día de hoxe 7 nenas e nenos e que ve 

ameazada a súa continuidade despois da comunicación efectuada pola Inspección 

154081



       

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

OFICINA PARLAMENTAR 

Parlamento de Galiza 

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

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

gp-bng@parlamentodegalicia.es 

15702 Santiago de Compostela 

Galiza 

 

 

 

Educativa á profesora da Escola o pasado luns 6 de xuño, por non acadar o 

número mínimo de alumnos/as para o vindeiro curso escolar, dado que dous 

teñen que deixar a escola o vindeiro curso por razóns de idade. 

As nais e pais piden que cando menos se deixe a Escola funcionando un 

ano máis, pois na zona de influencia da escola producíronse nos últimos anos 

nacementos que permitirían manter o número mínimo de alumnos/as esixido. 

 

Por todas estas razóns, o Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego 

presenta a seguinte proposición non de lei para debate en Comisión, relativa ao 

peche da Escola Unitaria de Queixas (CEIP do Calvario) no Concello de Cerceda: 

“O Parlamento galego insta á Xunta de Galiza a manter operativa a 

Escola Unitaria de Queixas (CEIP do Calvario), como elemento vertebrador das 

parroquias de Queixas e Xesteda, no concello de Cerceda.” 

 

Santiago de Compostela, 15 de xuño de 2016 

 

Asdo.: Cosme Eladio Pombo Rodríguez 

Deputado do G.P. do BNG 

Francisco Xesús Jorquera Caselas 

Portavoz s. do G.P. do BNG 
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Á Mesa do Parlamento 

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

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

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

retirada do Anteproxecto de decreto de adaptación dos comités de ética asistencial. 

 

A Consellaría de Sanidade ten elaborado un Anteproxecto de decreto que ten 

por obxecto adaptar os comités de ética asistencial ás actuais estruturas organizativas e 

determinar o seu ámbito de actuación, a súa composición e as súas funcións. 

Este Anteproxecto contén modificacións con respecto ao actualmente en vigor, 

decreto 177/2000, do 22 de xuño polo que se regula a creación e autorización dos 

Comités de Ética Asistencial, que causan preocupación e rexeitamento entre 

organizacións sindicais, profesionais e de doentes. Existe confusión entre o que deben 

ser os comités de ética e o seu carácter participativo e mediador. Da redacción do 

Anteproxecto despréndese a intención de limitar as cuestións que podaren asumir e 

secundariza a protección dos dereitos d@s doentes. 

O texto do Anteproxecto permite o control dos comités de ética por parte do 

Sergas ao introducir no artigo 4, referente á composición, a participación de persoal 

directivo da EOXI correspondente, cando no anterior decreto establecía no apartado 2 

do artigo 4 que non poderían formar parte.  

Para a conformación dos Comités de Ética Asistencial deben garantirse procesos 

de selección públicos e transparentes, a presenza de persoal non sanitario e a protección 

dos dereitos d@s doentes debe ser a referencia fundamental das súas funcións. Ao 

mesmo tempo para poder cumprir coa súa misión de orientar desde os valores 

154084

mailto:d@s


       

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

OFICINA PARLAMENTAR 

Parlamento de Galiza 

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

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

gp-bng@parlamentodegalicia.es 

15702 Santiago de Compostela 

Galiza 

 

 

 

compartidos, os conflitos que poidan producirse na actuación asistencial, sexa 

institucional ou individual, deben afastarse da influencia dos órganos executivos da 

administración. 

Tódolos cambios introducidos no anteproxecto van na dirección do aumento do 

control sobre os comités de ética e a súa actividade: presenza de persoal directivo das 

EOXIS, redución das persoas alleas, remisión anual á Dirección Xeral de Asistencia 

Sanitaria do Sergas dos informes e dos protocolos de actuación,... 

 

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

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

“O Parlamento de Galiza insta ao Goberno galego a retirar o Anteproxecto de 

decreto polo que se regulan os comités de ética asistencial de Galiza, e a elaborar un 

novo consensuado c@s profesionais, organizacións sindicais, asociacións de doentes,...” 

 

Santiago de Compostela, 16 de xuño de 2016 

 

Asdo.: Montserrat Prado Cores 

Deputada do G.P. do BNG 

Ana Belén Pontón Mondelo 

Portavoz do G.P. do BNG 

 

 

 

154085



       

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

OFICINA PARLAMENTAR 

Parlamento de Galiza 

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

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

gp-bng@parlamentodegalicia.es 

15702 Santiago de Compostela 

Galiza 

 

 

 

Asinado dixitalmente por: 

 

María Monserrat Prado Cores na data 16/06/2016 12:33:49 

 

Ana Belén Pontón Mondelo na data 16/06/2016 12:33:58 

 

154086



 

 

A Mesa do Parlamento 

 

O Grupo Parlamentario Popular de Galicia, a través do seu Portavoz, e por iniciativa 

dos deputados e deputadas, Aurelio Núñez Centeno, Javier Dorado Soto, Elena 

González Sánchez, Jaime Iñiguez Martínez, Rosa Oubiña Solla, Marta Rodríguez 

Arias, Marta Rodríguez-Vispo Rodríguez e Cristina Romero Fernández ao abeiro 

do disposto no artigo 160 e concordantes do Regulamento da Cámara, presenta ante 

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

 

Exposición de motivos 

 

Existen normas especiais que regulan as condicións e as limitacións ou prohibicións 

concretas para a súa publicidade, promoción, distribución e venta dos medicamentos.  

 

Non obstante, hai tamén no mercado e son obxecto de publicidade e promoción 

comercial unha serie de produtos, materiais, sustancias, franquicias, establecementos 

ou métodos que se anuncian ou presentan como útiles para o diagnóstico, prevención 

ou tratamento de enfermidades ,ou modificación do estado físico e psicolóxico, sen que 

se axusten ás normas especiais anteriormente citadas, nin tampouco cumpran, en 

ocasións, as esixencias de veracidade, claridade e información sobre o seu contido, 

composición, natureza ou efectos, podendo incluso supoñer nalgúns casos unha 

presunta fraude para os consumidores e usuarios. 

 

 

Hai agora vinte anos que se publicou o Real Decreto 1907/1996, do 2 de agosto, sobre 

publicidade e promoción comercial de produtos, actividades ou servizos con pretendida 

finalidade sanitaria. O seu obxecto era regular estas situacións. Non obstante, a 

regulación específica relativa á publicidade de centros, establecementos e servizos 
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sanitarios aínda precisa desenvolvemento, e tamén procede delimitar de xeito claro as 

competencias do Goberno Central e as Comunidades Autónomas. 

 

Polo anteriormente exposto, o Grupo Parlamentario Popular, presenta a seguinte 

proposición non de lei en Comisión: 

 

“O Parlamento de Galicia, insta á Xunta de Galicia a dirixirse ao Goberno de España 

para que mellore e clarifique a regulación da publicidade sanitaria no relativo a  centros, 

establecementos, bens e servizos, para evitar anuncios enganosos, limitando 

especialmente todo aquilo que poda constituír un risco para a saúde, e contando para 

elo cos colexios profesionais”. 

 

 

Santiago de Compostela, 16 de xuño de 2016 
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Á Mesa do Parlamento 

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

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

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

necesidade de optimizar os recursos e os servizos das unidades de saúde bucodental do 

Sergas. 

 

Nos últimos anos, @s hixienistas dentais estanse a converter en membros 

habituais, e de relevancia, dentro das consultas de odontoloxía. @s hixienistas dentais 

ou técnic@s superiores en hixiene bucodental, son terapeutas expert@s en prevención 

de enfermidades bucodentais e encárganse de realizar tratamentos dentais de carácter 

reversíbeil e preventivos. 

O Real Decreto 1594/1994 de 15 de xullo, que desenrola a lei 10/1986 sobre 

odontólog@s e outr@s profesionais relacionsd@s coa saúde dental, no seu artigo 10.1 

define @ hixienista dental como “@ titular de formación profesional de grado superior 

que ten como atribucións, no campo da promoción da saúde e a educación sanitaria 

buco-dental, a recollida de datos, a realización de exames de saúde, o consello de 

medidas hixiénicas e preventivas, individuais e colectivas, e a colaboración en estudos 

epidemiolóxicos. Sinalando, así mesmo, que poderán actuar como axudantes e 

colaboradores d@s facultativos médicos e odontólogos realizando funcións técnico-

asistenciais. 

Na actualidade as prestacións odontolóxicas que presta o Sergas son a atención á 

saúde buco-dental da poboación infantil de 0 a 15 anos, información e educación en 

materia de hixiene e saúde bucodental e exploración preventiva da cavidade oral en 
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colectivos de risco de adultos, atención a xestantes e o tratamento de procesos agudos 

odontolóxicos e de urxencias na poboación xeral. En todas estas prestacións ten un 

papel relevante @ hixienista. 

No Sergas a actuación d@ hixienista no tocante á educación para a saúde 

circunscríbese @s nen@s e ás embarazadas, polo que quedan excluída a meirande parte 

da poboación.Son moitos os colectivos que poderían ser atendidos coa súa acción 

preventiva e educativa, fundamentalmente doentes de risco como: diabétic@s, tratad@s 

con radioterapia de cabeza e pescozo, transplantad@s, enfermidades cardiovasculares 

de alto risco. Nos equipos de cirurxía maxilofacial tamén está máis que xustificada a 

inclusión de hixienistas, tanto na instrución en coidados pre e postcirúrxicos, hábitos 

saudábeis, como para a colaboración en técnicas cirúrxicas e instrumentistas. 

No Servizo Galego de Saúde existen as Unidades de Saúde Buco-dental, nas que 

se contempla a presenza, tanto de odontólog@s como de hixienista, mais a realidade é 

que non en todas as unidades existe a praza de hixienista. Esta situación fai que 

diminúan os servizos buco-dentais que se ofrecen á poboación. Ao mesmo tempo non 

existen uns protocolos estandarizados en todos os centros. 

 

Consideramos preciso optimizar os recursos e servizos das unidades de saúde 

bucodental do Sergas, razón pola cal presentamos a seguinte proposición non de lei para 

o seu tratamento en comisión: 

“O Parlamento de Galiza insta ao Goberno galego a: 

-Dotar a todas as Unidades de Saúde Buco-dental, de como mínimo, un/unha 

hixienista dental. 
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-Realizar protocolos para as USB, para regularizar e garantir a equidade tanto no 

acceso como nos servizos que se realizan. 

-Levar a cabo unha campaña informativa, de divulgación das prestacións 

odontolóxicas dentro do Sergas, tanto entre a poboación como @s profesionais. 

-Incrementar a cobertura das prestacións d@s hixienistas a doentes irradiados de 

cabeza e pescozo, diabéticos, transplantados, con enfermidade cardiovascular grave e 

doentes especiais. 

-Incorporar @s hixienistas dentais aos equipos de cirurxía maxilofacial.” 

 

Santiago de Compostela, 16 de xuño de 2016 

 

Asdo.: Montserrat Prado Cores 

Deputada do G.P. do BNG 

Ana Belén Pontón Mondelo 

Portavoz do G.P. do BNG 

 

 

 

Asinado dixitalmente por: 

 

María Monserrat Prado Cores na data 16/06/2016 13:09:14 

 

Ana Belén Pontón Mondelo na data 16/06/2016 13:09:19 
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Á MESA DO PARLAMENTO DE GALICIA. 

O G. P. Mixto, a iniciativa da súa deputada, Carmen Iglesias Sueiro, ao 

abeiro do establecido no regulamento desta cámara, presentan a seguinte 

Proposición non de lei para o seu debate na Comisión 4ª Educación e 

Cultura relativa ao uso do amianto nos centros educativos de Galicia. 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

O amianto é unha sustancia confirmada pola Organización Mundial da Saúde 

como carcinóxena do primeiro grupo en humanos, é dicir que pode producir 

cancro con independencia da cantidade á que se estea exposto. 

É un mineral de gran durabilidade formado por fibras de diferente química e 

con capacidade para desfacerse en fibras cada vez máis pequenas e 

imperceptibles, facendo que penetren no organismo por ser respirables.  

A OMS afirma que se producen 107.000 mortes ao ano por enfermidades 

derivadas do amianto. Formalmente as enfermidades profesionais asociadas 

ao amianto seguen provocando doenzas e mortes que case nunca se rexistran 

e que se acaban denunciando nos xulgados. 

Anos despois de producirse a exposición, xorden diferentes patoloxías 

principalmente no aparello respiratorio. Toda manipulación do amianto 

convértese en risco potencial de cancro.  

A pesar de que no 2002 prohibiuse todo tipo de amianto, a día de hoxe segue 

habendo máis de 2 millóns de toneladas de amianto instalado.  
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Entre outros sitios, está presente nos centros educativos, podendo afectar a 

exposición ao mesmo, a todas as persoas que prestan servizos  nos centros de 

ensino e tamén ao alumnado usuario. Tamén hai evidencia de que debido á 

limpeza das roupas de traballo impregnadas do po de amianto, hai familiares 

afectados. 

Nos centros educativos da Galiza, hai presenza de amianto en encerados, 

fibrocemento como chapa ondulada en cubertas, cisternas, depósitos, tubos de 

presión para redes de auga potable, baixantes, xardineiras... 

Tamén pode haber amianto  nos tecidos usados para a confección de panos 

ignífugos, luvas, mandís e roupa de traballo utilizados en laboratorios, cociñas, 

teatros ou salóns de actos dos centros. 

Por todo o exposto, preséntase a seguinte Proposición non de Lei para o seu 

debate en Comisión: 

“O Parlamento de Galicia insta á Xunta de Galicia a: 

1. Realizar rexistros/inventarios nos centros educativos de Galiza daqueles 

materiais que conteñan amianto para que sexan identificados e incluídos 

nas súas avaliacións de riscos. 

2. Implantar un programa de xestión do amianto nos centros de ensino de 

Galiza, coas medidas preventivas necesarias e as actuacións para a súa 

conservación, mantemento e, chegado o caso, eliminación. 

3. Elaborar un plan de substitución destes materiais para evitar o risco ás 

persoas usuarias.” 

 

Santiago de Compostela, 16 de xuño de 2016 
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Asdo.:  
Carmen Iglesias Sueiro 
Vicevoceira do G.P. Mixto do Parlamento de Galicia 

 

 

 
Asinado dixitalmente por: 

 
Carmen Iglesias Sueiro na data 16/06/2016 14:33:32 
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Á Mesa do Parlamento 

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

deputada Ana Belén Pontón Mondelo e do deputado Francisco Xesús Jorquera 

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

Proposición non de lei, para o seu debate en Comisión, relativa á situación da 

autoestrada AG-55 no tramo entre A Coruña e Arteixo e a eliminación da peaxe no 

devandito treito. 

 

A supresión da peaxe na autoestrada autonómica A Coruña-Carballo (AG-55), 

en particular no tramo entre A Coruña e Arteixo, é unha reclamación demandada con 

insistencia polos/as usuarios/as desta vía e os/as veciños/as dos concellos afectados. 

A AG-55, no treito comprendido entre A Coruña e Arteixo, alén de ter un 

trazado impropio dunha autoestrada, absorbe un tráfico maioritariamente de 

proximidade, con moitos/as usuarios/as que teñen que realizar por razóns laborais este 

desprazamento a diario. As enormes deficiencias do transporte público entre A Coruña e 

Arteixo e a saturación das vías convencionais (AC-552 e AC-415) converte á AG-55 

nunha vía fundamental para resolver as necesidades de mobilidade entre ambos 

concellos. 

A posta en servizo da autovía de acceso ao Porto Exterior de A Coruña (AC-15), 

que conecta coa AG-55, é unha razón máis para atender esta demanda social. 

En virtude do convenio asinado entre o Ministerio de Fomento (titular da AC-

15), a Xunta de Galiza (titular da AG-55) e Autoestradas de Galicia (empresa que 

explota en réxime de concesión a AG-55), fican exentos do pago de peaxe os/as 

usuarios/as que utilicen a AG-55 con orixe ou destino na autovía AC-15 de acceso ao 
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Porto Exterior de Punta Langosteira. En concreto, segundo o devandito convenio, 

quedarán exentos de utilizar peaxe os percorridos A Coruña- Porto Exterior e viceversa 

e Arteixo-Porto Exterior e viceversa. É dicir, vai darse a situación absurda, durante o 

período de vixencia do convenio, de que se poderá circular sen pagar peaxe entre 

Arteixo ou A Coruña e o Porto Exterior e viceversa mais non entre Arteixo e A Coruña 

e viceversa. 

No convenio, con vixencia ata o 31 de decembro de 1016, establécese que o 

Ministerio de Fomento abonará a Autoestradas de Galicia unha compensación por este 

tráfico que “se calculará aplicando o número de tránsitos que se realicen por cada un 

dos movementos, a lonxitude do mesmo e as tarifas que corresponden a cada grupo 

tarifario”, estimándose a compensación en 30.000 euros, que se incrementará  no caso 

de que o tráfico real  sexa superior ao estimado. 

No convenio tamén se contempla o fin da súa vixencia “unha vez se materialice 

a conexión directa do Porto Exterior coa rede de estradas de interese xeral do Estado e 

fiquen en desuso os accesos e saídas cara/dende a AG-55  agora construídos”. 

O devandito apartado ten a súa razón de ser en que o Ministerio de Fomento  ten 

o proxecto de prolongar a autovía de acceso ao Porto Exterior (AC-15) ata conectala coa 

autovía de acceso á A Coruña (AC-14). Distintos estudos estiman que a prolongación da 

AC-15 tería un custo de 32 millóns de euros, superior ao da supresión da peaxe na AG-

55 entre A Coruña e Arteixo. 

 

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

de lei para o seu debate en comisión, relativa á situación da autoestrada AG-55 no tramo 

entre A Coruña e Arteixo e a eliminación da peaxe no devandito treito: 
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“O Parlamento de Galiza insta á Xunta de Galiza a: 

1.- Eliminar  a peaxe na AG-55, no treito A Coruña-Arteixo, para todos/as os/as 

usuarios/as desta autoestrada.  

2.- Negociar co Ministerio de Fomento a canalización a través da AG-55 do 

tráfico con orixe ou destino no Porto Exterior da Coruña como solución definitiva para 

o entronque da AC-15 co resto da rede viaria.” 

 

Santiago de Compostela, 16 de xuño de 2016 

 

Asdo.: Ana Belén Pontón Mondelo 

Portavoz do G.P. do BNG 

Francisco Xesús Jorquera Caselas 

Deputado do G.P. do BNG 

 

 

 

Asinado dixitalmente por: 

 

Ana Belén Pontón Mondelo na data 16/06/2016 17:30:15 

 

Francisco Xesús Jorquera Caselas na data 16/06/2016 17:30:20 
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Á Mesa do Parlamento 

 

 

Os deputados e as deputadas abaixo asinantes, pertencentes ao Grupo 

Parlamentario dos Socialistas de Galicia, ao abeiro do disposto nos 

artigos 98 e 144 do Regulamento da Cámara, solicitan a esa Mesa se 

proceda á tramitación de comparecencia urxente en Pleno do Sr. 

presidente da Xunta de Galicia, para que explique as súas declaracións 

cuestionando a profesionalidade do persoal sanitario referido a negación de 

tratamento a persoas enfermas de hepatite C. 

 

 

 

 Pazo do Parlamento, 20 de xuño de 2016 

 

 

 

 
Asinado dixitalmente por: 

 
Patricia Vilán Lorenzo na data 20/06/2016 13:36:10 

 
Emilio Vázquez Blanco na data 20/06/2016 13:36:17 

 
Noela Blanco Rodriguez na data 20/06/2016 13:36:26 

 
José Ramón Val Alonso na data 20/06/2016 13:36:33 

 
María del Carmen Acuña do Campo na data 20/06/2016 13:36:38 

 
María Soledad Soneira Tajes na data 20/06/2016 13:36:51 

 
María Concepción Burgo López na data 20/06/2016 13:36:58 

 
Abel Fermín Losada Álvarez na data 20/06/2016 13:37:00 

 
Pablo García García na data 20/06/2016 13:37:06 

 
Jose Luis Méndez Romeu na data 20/06/2016 13:37:13 

 
Raúl Fernández Fernández na data 20/06/2016 13:37:19 
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Carmen Gallego Calvar na data 20/06/2016 13:37:24 

 
José Manuel Gallego Lomba na data 20/06/2016 13:37:29 

 
Juan Carlos González Santín na data 20/06/2016 13:37:34 

 
José Antonio Sánchez Bugallo na data 20/06/2016 13:37:38 

 
Maria Remedios Quintas Alvarez na data 20/06/2016 13:37:46 

 
Ricardo Vicente Docasar Docasar na data 20/06/2016 13:37:48 

 
María de los Ángeles Ferreiro Vidarte na data 20/06/2016 13:37:54 
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    Á MESA DO PARLAMENTO 

 

 

Ramón Vázquez Díaz, Xabier Ron Fernández, Eva Solla Fernández, Xosé 

Manuel Beiras Torrado, Juan Manuel Fajardo Recouso e Antón Sánchez 

García, deputados e deputada do Grupo Parlamentario da Alternativa Galega 

de Esquerda (EU-ANOVA), ao abeiro do artigo 147 do Regulamento da 

Cámara, presenta a seguinte INTERPELACIÓN, relativa ao dereito de retracto 

exercido pola Xunta de Galicia e a conseguinte compra de accións da planta de 

Gas de Reganosa. 

 

Os sucesivos Gobernos do Partido Popular en Galicia levan anos protagonizando 

episodios políticos máis propios dunha novela negra que dun Goberno 

democrático. O caso da planta de Gas de Reganosa na Ría de Ferrol é sen dúbida 

un dos casos máis chamativos , polo seu grado de corrupción e polo perigo que 

implica para e veciñanza da contorna.   

 

Un perigo evidente que se ve agravado polo tránsito de grandes buques gaseiros 

por unha ría que foi preciso dragar de xeito ilegal e que se atopa rodeada por un 

importante número de núcleos poboacionais, que en caso de accidente correrían 

un serio risco. 

 

Por todos estes motivos a veciñanza de Ferrolterra tense organizado en torno ao 

Comité Cidadán de Emerxencia para denunciar a instalación dunha Planta de Gas 

situada a escasa distancia dun complexo petroquímico e lindante coas vivendas 

do núcleo  poboacional de Mehá. 
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Reganosa incumpre numerosas normativas municipais, estatais e europeas. 

Numerosas sentenzas xudiciais teñen sancionado a instalación desta Planta de 

Gas no interior da ría de Ferrol, mais esta instalación conta coa complicidade e 

coa protección dos Gobernos do partido Popular. Non en van  Reganosa foi un 

dos elos da cadea de favores coas que o Partido Popular favoreceu a familia 

Tojeiro, desbotando a instalación desta planta no porto exterior e, polo tanto, 

lonxe da poboación. 

 

 

Os días 28 e 29 de marzo de 2016, a Sección Terceira da Sala do Contencioso-

Administrativo do Tribunal Supremo ditou sentenzas, que, en sínteses, anulan a 

Resolución da Dirección Xeral de Política Enerxética e Minas de 3 de xuño de 

2002 que outorgaba a REGANOSA a autorización administrativa previa para a 

instalación da citada planta de recepción, almacenamento e regasificación de 

GNL e a Resolución da Dirección Xeral de Política Enerxética e Minas de 13 de 

febreiro de 2004 relativa ao seu proxecto de execución das instalacións 

respectivamente.                                                             

 

A citada sentenza de 28 de marzo de 2016 fundamenta a anulación acordada na 

consideración de que, tanto ao solicitarse como ao outorgarse a autorización, non 

existía un instrumento de ordenación urbanística suficiente que outorgase 

respaldo ao emprazamento elixido para a instalación e sinala expresamente que, 

como consecuencia de dita anulación, REGANOSA debería formular nova 

solicitude de autorización, “que haberá de ser examinada atendendo aos datos 

concorrentes e ao réxime xurídico existente no momento da súa presentación”. 

                                    

A referencia ao réxime xurídico vixente concrétase na aplicación das previsións 

contidas, entre outras normas, na Lei 34/1998, de 7 de outubro, do sector de 

hidrocarburos e no Real Decreto 1434/2002, de 27 de decembro, polo que se 

regulan as actividades de transporte, distribución, comercialización, subministro 
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e procedementos de autorización de instalacións de gas natural, e implica, xa que 

logo, a avaliación do proxecto conforme ao establecido na Lei 21/2013, de 9 de 

decembro, de avaliación ambiental, con carácter previo ao outorgamento dunha 

nova autorización administrativa previa e dunha nova aprobación do proxecto de 

execución. 

                                                   

 Trátase, xa que logo, dunha cuestión resolta xudicialmente e sobre a que o 

Goberno non pode de ningún xeito pronunciarse. A exclusión con carácter 

excepcional do trámite de avaliación ambiental do procedemento ordinario de 

autorización dun proxecto, en principio suxeito a devandito trámite, como é o 

caso da planta de gas de REGANOSA,  é ademais unha decisión que excede por 

completo das competencias dun Goberno en Funcións.                                 

 

Esta importante sentenza viuse complementada por un novo golpe xudicial a 

Reganosa, emitido neste caso o 25 de abril de 2016 polo Tribunal Supremo quen 

declaraba nulas as autorizacións de Instalación da Planta de gas de Reganosa, 

como consecuencia da anulación neste caso, do proxecto de execución autorizado 

no ano 2014 pola Dirección Xeral de Política enerxética e Minas. Dúas sentenzas 

pois consecutivas, que anulan a autorización administrativa e o proxecto de 

execución consecutivamente e que deixan ben clara a obriga de paralizar a 

actividade da planta gaseira de Ferrolterra. 

 

O derradeiro capítulo desta trama escribíase o pasado 27 de maio, cando o 

Consello de Ministros do Goberno do Estado en funcións, tomaba o acordo de 

excluír da necesidade de pasar o trámite de avaliación ambiental a Reganosa, 

incumprindo claramente o artigo 8 Lei 21/2013, onde non se contempla como 

excepcionables de avaliación ambiental, casos coma os dunha planta 

regasificadora. No caso de Reganosa dáse o agravante de que as autorizacións 

foron anuladas por sentenzas firmes do Supremo, producíndose unha violación 

manifesta da legalidade e da doutrina do Supremo e o Tribunal Constitucional. 
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Neste contexto, dentro deste previsible escenario xudicial e diante da inminente 

publicación das sentenzas citadas, o Goberno galego realizou unha das súas 

escuras e habituais manobras dirixidas a manter os privilexios das empresas e 

familias afíns. 

 

A principios do mes de febreiro, e diante da intención de Gas Natural de vender 

as súas accións de Reganosa, a Xunta de Galicia e o Grupo Tojeiro exerceron o 

seu dereito de retracto facéndose de feito este último, co control da planta de gas 

de Ferrolterra. 

 

Nesta operación, realizada na antesala da publicación da Sentenza que converte a 

Reganosa, na práctica, nunha planta ilegal, a Xunta de Galicia investiu 8,9 

millóns de euros para pasar de posuír o 17,5% das accións, a ser o titular do 

24,31% do accionariado.  

 

O mesmo tempo o Grupo Tojeiro convertíase no accionista maioritario e titular 

do 50,69% das accións. Pechábase así un circulo iniciado a finais dos anos 90 

polo entón presidente da Xunta, Manuel Fraga.  

 

A Xunta favorecía o control do Grupo Tojeiro sobre Reganosa, unha planta de 

Gas instalada nuns terreos da propia familia Tojeiro a través dun verdadeiro 

pelotazo urbanístico, que pon en perigo a seguridade de milleiros de veciños da 

Ria de Ferrol e que por riba, implica un desbaldimento inxente de recursos 

públicos. Recordemos que Reganosa é unha planta deficitaria que pese a 

funcionar moi por baixo das súas capacidades, recibe 55 millóns de euros en base 

ao súa capacidade potencial de produción.  
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Resulta necesario que o Goberno galego aclare os motivos que guiaron a 

ampliación do seu capital accionarial nun contexto de evidente incerteza 

xurídica. 

 

Por todo o exposto, o grupo parlamentario de Alternativa Galega de Esquerda 

presenta a seguinte Interpelación: 

 

1.ª) -Que motivos impulsaron a compra de accións da Planta de Gas de Reganosa 

por parte do Goberno galego diante do escenario de incerteza xurídica no que se 

atopa a gaseira de Ferrolterra? 

 

2.ª) -Sendo coñecedor da inminente publicación das sentenzas referidas nesta 

iniciativa, porque exerceu o Goberno un dereito de retracto que pode ser tan 

prexudicial para os intereses e o diñeiro de todos os galegos e galegas? 

 

3.ª) -En que condicións de negociación se produciu a compra de accións da 

Planta de Reganosa por parte da Xunta de Galicia? 

 

4.ª) -Nun contexto de recorte masivo de recursos nos servizos públicos esenciais 

para o pobo galego, considera unha prioridade o Goberno da Xunta investir case 

9 millóns de euros nunha planta deficitaria e na práctica ilegal como Reganosa? 

 

 Santiago de Compostela, 13 de xuño de 2016. 

 

    

 

 

Asinado dixitalmente por: 

 

Ramón Vázquez Díaz na data 13/06/2016 14:05:00 

 

Jose Javier Ron Fernandez na data 13/06/2016 14:05:09 
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Juan Manuel Fajardo Recouso na data 13/06/2016 14:05:18 

 

Eva Solla Fernández na data 13/06/2016 14:05:27 

 

Anton Sánchez García na data 13/06/2016 14:05:34 

 

Xosé Manuel Beiras Torrado na data 13/06/2016 14:05:43 
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Á Mesa do Parlamento 

 

Patricia Vilán Lorenzo, Raúl Fernández Fernández e José Antonio 

Sánchez Bugallo, deputada 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. 

 

En data 1 de febreiro de 2016, este grupo parlamentario solicitaba, vía artigo 9, 

copia do informe elaborado pola Consellería de Medio Ambiente e Ordenación 

do Territorio sobre os efectos do cambio climático en Galicia, tamén sobre o 

estado das rías galegas e a súa produción. E iso porque os responsables da 

mencionada consellería falaran dese informe no propio Parlamento.  

Ocorreu que, con data de saída 3 de xuño, a resposta do Goberno era a seguinte:  

“A información solicitada está dispoñible na páxina web da Consellería e pode 

ser consultada no seguinte enlace: 

cambioclimatico.cmati.xunta.es/emisiondosgasesdeefectoinvernadoiroengalicia”. 

Non obstante, cando se pincha no mesmo e se accede á web, o que pon é “en 

proceso de elaboración” (apórtase fotografía da páxina da consellería). 
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Por todo o exposto, a deputada e os deputados que asinan interpelan ao 

Goberno galego nos seguintes termos: 

 

1. Existe o informe elaborado pola Consellería de Medio Ambiente e 

Ordenación do Territorio sobre os efectos do cambio climático en 

Galicia sobre o estado das rías galegas e a súa produción? 

2. Se a resposta fose positiva, por que na páxina web da Consellería de 

Medio Ambiente e Ordenación do Territorio pon “en proceso de 

elaboración”? 

3. Se a resposta fose negativa, por que os responsables da consellería 

mentiron? 

4. Para que entende o Goberno da Xunta de Galicia que serve o artigo 9 

do Regulamento da Cámara? 

 

 

Pazo do Parlamento, 13 de xuño de 2016 

 

Asdo.: Patricia Vilán Lorenzo 

  Raúl Fernández Fernández 

  José Antonio Sánchez Bugallo 

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

 
 

 

 

 
Asinado dixitalmente por: 

 
Patricia Vilán Lorenzo na data 13/06/2016 16:37:52 

 
Raúl Fernández Fernández na data 13/06/2016 16:38:00 

 
José Antonio Sánchez Bugallo na data 13/06/2016 16:38:07 
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Á Mesa do Parlamento 

  

Pablo García García, Raúl Fernández Fernández e José Ramón Val 

Alonso, 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. 

 

En plena época de pre - campaña electoral o presidente da Xunta de Galicia 

anunciou un paquete de axudas para previr e paliar os danos que provocan 

o xabaril e outras especies en cultivos. 

 

En numerosas ocasións, na Comisión 7ª do Parlamento de Galicia, o Grupo 

Parlamentario Socialista se ten interesado e ten reclamado da Xunta de 

Galicia un verdadeiro plan para previr e tamén indemnizar os danos que 

ocasiona a fauna salvaxe os agricultores e gandeiros nos seus cultivos, sen 

que ata o momento houbese ningunha resposta positiva por parte da Xunta 

de Galicia.  

 

A última das veces, neste mes de abril deste mesmo ano, onde na  

Comisión ante a interpelación do Grupo Socialista por parte da Consellería 

de Medio Ambiente, se recoñecía que o presupostado no ano 2016 tan só 

chegaría para pagar o que se lle debía ós solicitantes do ano 2014 e 2015 de 

danos do lobo unicamente, e que os danos do xabaril non existía ningún 

tipo de axuda, pero que o censo desta especie estaba baixando 

significativamente en Galicia.  

 

Nesa mesma intervención dende o Grupo Socialista, manifestamos que 

cando Feijóo chegou ó Goberno, esta partida contaba anualmente e de 

forma sistemática con 900.000 euros, e que aínda así non eran suficientes. 

Durante os gobernos de Feijóo a partida se veu reducida a 100.000 euros 

anuais e neste último ano foron 360.000 euros e só para os danos do lobo.  

Tamén denunciamos o baremo dos pagos que fai que estean tan afastados 

da realidade do mercado que fai que moitos gandeiros que sofren danos 

non reclamen porque as cantidades percibidas son ridículas e si se van a 

cobrar 3 anos despois de solicitalas son totalmente inoperativas. 
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Por todo o exposto, os deputados que asinan interpelan ao Goberno galego 

nos seguintes termos: 

 

1. Como se vai a levar a cabo este plan de acción? 

2. Con que partidas orzamentarias se vai a contar para cada unha das 

accións? 

3. Cando vai a entrar en funcionamento? 

4. Dende cando os afectados e afectadas van poder tramitar as 

solicitudes? 

5. Que baremos se van a utilizar para valorar ditos danos? 

 

 

Pazo do Parlamento, 13 de xuño de 2016 

 

Asdo.: Pablo García García 

  Raúl Fernández Fernández 

  José Ramón Val Alonso 

Deputados do G.P. dos Socialistas de Galicia 
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Asinado dixitalmente por: 

 
Pablo García García na data 13/06/2016 16:53:57 

 
Raúl Fernández Fernández na data 13/06/2016 16:54:04 

 
José Ramón Val Alonso na data 13/06/2016 16:54:11 
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Á Mesa do Parlamento 

 

Mª Soledad Soneira Tajes, Raúl Fernández Fernández, José 

Antonio Sánchez Bugallo, Patricia Vilán Lorenzo e Vicente 

Docasar Docasar, 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. 

 

Nestes días vén de publicar a prensa que se están a producir “viaxes en 

tren turístico” polas obras da Minivía da Costa da Morte.  Os 

pasaxeiros do devandito tren turístico seria alumnado de distintos 

centros escolares da zona. 

 

Non deixa de sorprender esta nova por canto, a día de hoxe, e que se 

saiba, as obras non están rematadas polo que non hai autorización para 

circular por ela; tampouco se teñen entregado á Administración; non 

sabemos cal é o obxectivo de que paseemos a varias decenas de 

escolares, en cada unha das viaxes, por unha infraestrutura inacabada e 

na que segue operando maquinaria pesada e obreiros sometidos a 

grandes presións para rematar as obras da Minivía antes das próximas 

eleccións autonómicas; descoñecemos, tamén, de que proxecto 

educativo e medida pedagóxica forma parte esta curiosa iniciativa e si o 

Sr. conselleiro de Educación é coñecedor da mesma.  

 

Un asunto preocupante son as condicións de seguridade á que se 

somete a este alumnado, quen asume os riscos, quen autorizou esta 

“experiencia”, e outras moitas preguntas que, a día de hoxe, aínda 

ninguén ten respondido.  

 

Para iso, as deputadas e os deputados asinantes formulan a seguinte 

Interpelación: 

 

1.º) Cal é  a finalidade educativa que persegue as viaxes en tren 

turístico de alumnado de centros educativos da Costa da Morte, polas 

obras inacabadas da Minivía do mesmo nome? 
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2.ª) Quen autorizou, e organizou, esta actividade? quen a financia? 

Porqué e para que? 

 

3.ª) Autorizou a Consellería de Educación esta excursión de alumnado 

en tren turístico por unha infraestrutura en fase de execución?  

 

4.ª) Se é así, que finalidade educativa persegue esta actividade? 

Contaba o alumnado coa autorización expresa dos seus proxenitores  

para esta actividade? 

 

5.ª) En que horario se teñen realizado estes tours turístico-

propagandístico? que días? cantos centros educativos participaron do 

“experimento”? 

 

6.ª) Leva de excursión a Xunta de Galicia a todo o alumnado de Galicia 

polas novas infraestruturas en fase de construción? 

 

7.ª) Que información se lle traslada ao alumnado sobre a Minivía da 

Costa da Morte? Quen o fai e con que soportes didácticos? 

 

8.ª) Coñece a Xunta de Galicia a definición de termos como, 

manipulación ou indecencia política? 

 

 Pazo do Parlamento, 13 de xuño de 2016 

 

  Asdo.: Mª Soledad Soneira Tajes 

 Raúl Fernández Fernández 

 José Antonio Sánchez Bugallo 

 Patricia Vilán Lorenzo  

 Vicente Docasar Docasar   

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

 

 
Asinado dixitalmente por: 

 
María Soledad Soneira Tajes na data 13/06/2016 17:14:14 

 
Raúl Fernández Fernández na data 13/06/2016 17:14:24 
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José Antonio Sánchez Bugallo na data 13/06/2016 17:14:33 

 
Patricia Vilán Lorenzo na data 13/06/2016 17:14:40 

 
Ricardo Vicente Docasar Docasar na data 13/06/2016 17:14:47 
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15702 Santiago de Compostela 

Galiza 

 

 

 

Á Mesa do Parlamento 

Montserrat Prado Cores, deputada do Grupo Parlamentar do Bloque 

Nacionalista Galego (BNG), ao abeiro do disposto no Regulamento da Cámara, 

presenta a seguinte Interpelación, relativa á retirada do Anteproxecto de decreto 

de adaptación dos comités de ética asistencial. 

 

A Consellaría de Sanidade ten elaborado un Anteproxecto de decreto que 

ten por obxecto adaptar os comités de ética asistencial ás actuais estruturas 

organizativas e determinar o seu ámbito de actuación, a súa composición e as 

súas funcións. 

Este Anteproxecto contén modificacións con respecto ao actualmente en 

vigor, decreto 177/2000, do 22 de xuño polo que se regula a creación e 

autorización dos Comités de Ética Asistencial, que causan preocupación e 

rexeitamento entre organizacións sindicais, profesionais e de doentes. Existe 

confusión entre o que deben ser os comités de ética e o seu carácter participativo 

e mediador. Da redacción do Anteproxecto despréndese a intención de limitar as 

cuestións que podaren asumir e secundariza a protección dos dereitos d@s 

doentes. 

O texto do Anteproxecto permite o control dos comités de ética por parte 

do Sergas ao introducir no artigo 4, referente á composición, a participación de 

persoal directivo da EOXI correspondente, cando no anterior decreto establecía 

no apartado 2 do artigo 4 que non poderían formar parte.  
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Para a conformación dos Comités de Ética Asistencial deben garantirse 

procesos de selección públicos e transparentes, a presenza de persoal non 

sanitario e a protección dos dereitos d@s doentes debe ser a referencia 

fundamental das súas funcións. Ao mesmo tempo para poder cumprir coa súa 

misión de orientar desde os valores compartidos, os conflitos que poidan 

producirse na actuación asistencial, sexa institucional ou individual, deben 

afastarse da influencia dos órganos executivos da administración. 

Tódolos cambios introducidos no anteproxecto van na dirección do 

aumento do control sobre os comités de ética e a súa actividade: presenza de 

persoal directivo das EOXIS, redución das persoas alleas, remisión anual á 

Dirección Xeral de Asistencia Sanitaria do Sergas dos informes e dos protocolos 

de actuación,... 

 

Por estas razóns formúlase a seguinte interpelación: 

-Considera o Goberno galego que o Anteproxecto de decreto polo que se 

regulan os comités de ética asistencial de Galiza representa un avance, tanto na 

protección dos dereitos d@s doentes galeg@s como na independencia dos 

mesmos? 

-Cal é a razón de que “Protexe-los dereitos dos doentes”, que era a 

primeira das funcións establecidas no artigo 6 do decreto en vigor, pase a un 

papel secundario no Anteproxecto? 
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-Por qué se contempla a participación na composición dos comités de 

persoal directivo da EOXI correspondente, cando no anterior decreto establecía, 

no apartado 2 do artigo 4, que non poderían formar parte? 

-Por que non lle trasladou a Consellaría de Sanidade o Anteproxecto de 

decreto ás organizacións sindicais? 

-Considera que é suficiente para garantir a igualdade de homes e mulleres 

o contemplado no punto 4 do artigo 4 “na súa composición procurarase a 

presenza equilibrada de mulleres e homes”? 

 

Santiago de Compostela, 16 de xuño de 2016 

 

Asdo.: Montserrat Prado Cores 

Deputada do G.P. do BNG 

 

 

 

Asinado dixitalmente por: 

 

María Monserrat Prado Cores na data 16/06/2016 12:41:26 
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Á MESA DO PARLAMENTO 

 

Juan Manuel Fajardo Recouso, Ramón Vázquez Díaz, Antón Sánchez 

García,  Xabier Ron Fernández, Eva Solla Fernández e Xosé Manuel Beiras 

Torrado, deputados e deputada do Grupo Parlamentario da Alternativa Galega 

de Esquerda (EU-ANOVA), ao abeiro do artigo 155 do Regulamento da 

Cámara, presenta a seguinte Pregunta para a súa resposta oral en Pleno. 

 

O pasado luns a ANPA do CEIP O Piñeiriño de Vilagarcía recibía a noticia da 

eliminación dunha aula de educación infantil do seu centro. Días despois o xefe 

territorial de Educación negaba esta decisión, que todo o mundo coñece que é 

certa, pero, ademais, negaba a creación da 6 aula de educación infantil, 

concretamente para os nenos de 4 anos, o que conlevará que no vindeiro curso 

esta aula teña cando menos 24 alumnos, con 3 nenos con necesidades especiais. 

Compre salientar a necesidade non só de manter o número de aulas actuais, 

senón de incrementar a aula de educación infantil, tal como reclaman os pais e 

nais de alumnos que veñen de manifestarse en Vilagarcía nesta demanda, xa que 

o obxectivo parece non ser outro que camiñar cara a eliminación dunha das dúas 

liñas das que dispón o colexio na actualidade para os vindeiros cursos lectivos.  

A maior parte das aulas do centro, incluída a única de 4 anos, están no tope 

máximo de alumnos por aula, que sendo unha referencia, non debe indicar encher 

tódalas aulas dispoñibles con esa cantidade xa que logo esta situación vai en 

detrimento da calidade educativa, e contradise coa exultante comparecencia do 
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pasado pleno do conselleiro Roman, que anunciaba supostas melloras e chuvia de 

millóns de euros para o ensino público, pero que ao final non son máis que 

propaganda para ocultar recortes como os que se pretenden no Piñeiriño. 

Por todo isto, Alternativa Galega de Esquerda (EU-ANOVA), formula as 

seguinte pregunta para a súa resposta oral en Pleno:  

- Cál vai ser o número de Aulas de Educación Infantil das que se 

dispoña no CEIP o Piñeiriño de Vilagarcía de Arousa para o vindeiro 

curso?  

Santiago de Compostela, 10 de xuño de 2016. 

 

 

 

Asinado dixitalmente por: 

 

Juan Manuel Fajardo Recouso na data 10/06/2016 13:10:32 

 

Ramón Vázquez Díaz na data 10/06/2016 13:10:39 

 

Jose Javier Ron Fernandez na data 10/06/2016 13:10:45 

 

Eva Solla Fernández na data 10/06/2016 13:10:53 

 

Xosé Manuel Beiras Torrado na data 10/06/2016 13:10:59 

 

Anton Sánchez García na data 10/06/2016 13:11:03 
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    Á MESA DO PARLAMENTO 

 

 

Ramón Vázquez Díaz, Xabier Ron Fernández, Eva Solla Fernández, Xosé 

Manuel Beiras Torrado, Juan Manuel Fajardo Recouso e Antón Sánchez 

García, deputados e deputada do Grupo Parlamentario da Alternativa Galega 

de Esquerda (EU-ANOVA), ao abeiro do artigo 155 do Regulamento da 

Cámara, presenta a seguinte Pregunta para a súa resposta oral en Pleno, 

relativa ao dereito de retracto exercido pola Xunta de Galicia e a conseguinte 

compra de accións da planta de Gas de Reganosa. 

 

Os sucesivos Gobernos do Partido Popular en Galicia levan anos protagonizando 

episodios políticos máis propios dunha novela negra que dun Goberno 

democrático. O caso da planta de Gas de Reganosa na Ría de Ferrol é sen dúbida 

un dos casos máis chamativos , polo seu grado de corrupción e polo perigo que 

implica para e veciñanza da contorna.   

 

Un perigo evidente que se ve agravado polo tránsito de grandes buques gaseiros 

por unha ría que foi preciso dragar de xeito ilegal e que se atopa rodeada por un 

importante número de núcleos poboacionais, que en caso de accidente correrían 

un serio risco. 

 

Por todos estes motivos a veciñanza de Ferrolterra tense organizado en torno ao 

Comité Cidadán de Emerxencia para denunciar a instalación dunha planta de gas 

situada a escasa distancia dun complexo petroquímico e lindante coas vivendas 

do núcleo  poboacional de Mehá. 
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Reganosa incumpre numerosas normativas municipais, estatais e europeas. 

Numerosas sentenzas xudiciais teñen sancionado a instalación desta planta de gas 

no interior da ría de Ferrol, mais esta instalación conta coa complicidade e coa 

protección dos Gobernos do partido Popular. Non en van  Reganosa foi un dos 

elos da cadea de favores coas que o Partido Popular favoreceu a familia Tojeiro, 

desbotando a instalación desta planta no porto exterior e, polo tanto, lonxe da 

poboación. 

 

 

Os días 28 e 29 de marzo de 2016, a Sección Terceira da Sala do Contencioso-

Administrativo do Tribunal Supremo ditou sentenzas, que, en sínteses, anulan a 

Resolución da Dirección Xeral de Política Enerxética e Minas de 3 de xuño de 

2002 que outorgaba a REGANOSA a autorización administrativa previa para a 

instalación da citada planta de recepción, almacenamento e regasificación de 

GNL e a Resolución da Dirección Xeral de Política Enerxética e Minas de 13 de 

febreiro de 2004 relativa ao seu proxecto de execución das instalacións 

respectivamente.                                                             

 

A citada sentenza de 28 de marzo de 2016 fundamenta a anulación acordada na 

consideración de que, tanto ao solicitarse como ao outorgarse a autorización, non 

existía un instrumento de ordenación urbanística suficiente que outorgase 

respaldo ao emprazamento elixido para a instalación e sinala expresamente que, 

como consecuencia de dita anulación, REGANOSA debería formular nova 

solicitude de autorización, “que haberá de ser examinada atendendo aos datos 

concorrentes e ao réxime xurídico existente no momento da súa presentación”. 

                                    

A referencia ao réxime xurídico vixente concrétase na aplicación das previsións 

contidas, entre outras normas, na Lei 34/1998, de 7 de outubro, do sector de 

hidrocarburos e no Real Decreto 1434/2002, de 27 de decembro, polo que se 

regulan as actividades de transporte, distribución, comercialización, subministro 
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e procedementos de autorización de instalacións de gas natural, e implica, xa que 

logo, a avaliación do proxecto conforme ao establecido na Lei 21/2013, de 9 de 

decembro, de avaliación ambiental, con carácter previo ao outorgamento dunha 

nova autorización administrativa previa e dunha nova aprobación do proxecto de 

execución. 

                                                   

 Trátase, xa que logo, dunha cuestión resolta xudicialmente e sobre a que o 

Goberno non pode de ningún xeito pronunciarse. A exclusión con carácter 

excepcional do trámite de avaliación ambiental do procedemento ordinario de 

autorización dun proxecto, en principio suxeito a devandito trámite, como é o 

caso da planta de gas de REGANOSA,  é ademais unha decisión que excede por 

completo das competencias dun Goberno en Funcións.                                 

 

Esta importante sentenza viuse complementada por un novo golpe xudicial a 

Reganosa, emitido neste caso o 25 de abril de 2016 polo Tribunal Supremo quen 

declaraba nulas as autorizacións de Instalación da Planta de gas de Reganosa, 

como consecuencia da anulación neste caso, do proxecto de execución autorizado 

no ano 2014 pola Dirección Xeral de Política enerxética e Minas. Dúas sentenzas 

pois consecutivas, que anulan a autorización administrativa e o proxecto de 

execución consecutivamente e que deixan ben clara a obriga de paralizar a 

actividade da planta gaseira de Ferrolterra. 

 

O derradeiro capítulo desta trama escribíase o pasado 27 de maio, cando o 

Consello de Ministros do Goberno do Estado en funcións, tomaba o acordo de 

excluír da necesidade de pasar o trámite de avaliación ambiental a Reganosa, 

incumprindo claramente o artigo 8 Lei 21/2013, onde non se contempla como 

excepcionables de avaliación ambiental, casos coma os dunha planta 

regasificadora. No caso de Reganosa dáse o agravante de que as autorizacións 

foron anuladas por sentenzas firmes do Supremo, producíndose unha violación 

manifesta da legalidade e da doutrina do Supremo e o Tribunal Constitucional. 
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Neste contexto, dentro deste previsible escenario xudicial e diante da inminente 

publicación das sentenzas citadas, o Goberno galego realizou unha das súas 

escuras e habituais manobras dirixidas a manter os privilexios das empresas e 

familias afíns. 

 

A principios do mes de febreiro, e diante da intención de Gas Natural de vender 

as súas accións de Reganosa, a Xunta de Galicia e o Grupo Tojeiro exerceron o 

seu dereito de retracto facéndose de feito este último, co control da planta de gas 

de Ferrolterra. 

 

Nesta operación, realizada na antesala da publicación da Sentenza que converte a 

Reganosa, na práctica, nunha planta ilegal, a Xunta de Galicia investiu 8,9 

millóns de euros para pasar de posuír o 17,5% das accións, a ser o titular do 

24,31% do accionariado.  

 

O mesmo tempo o Grupo Tojeiro convertíase no accionista maioritario e titular 

do 50,69% das accións. Pechábase así un circulo iniciado a finais dos anos 90 

polo entón presidente da Xunta, Manuel Fraga.  

 

A Xunta favorecía o control do Grupo Tojeiro sobre Reganosa, unha planta de 

Gas instalada nuns terreos da propia familia Tojeiro a través dun verdadeiro 

pelotazo urbanístico, que pon en perigo a seguridade de milleiros de veciños da 

Ria de Ferrol e que por riba, implica un desbaldimento inxente de recursos 

públicos. Recordemos que Reganosa é unha planta deficitaria que pese a 

funcionar moi por baixo das súas capacidades, recibe 55 millóns de euros en base 

ao súa capacidade potencial de produción.  
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Resulta necesario que o Goberno galego aclare os motivos que guiaron a 

ampliación do seu capital accionarial nun contexto de evidente incerteza 

xurídica. 

 

Por todo o exposto, o grupo parlamentario de Alternativa Galega de Esquerda 

presenta a seguinte pregunta para a súa resposta oral en Pleno: 

 

-Que motivos impulsaron a compra de accións da Planta de Gas de Reganosa por 

parte do Goberno galego diante do escenario de incerteza xurídica no que se 

atopa a gaseira de Ferrolterra? 

 

 Santiago de Compostela, 13 de xuño de 2016. 

 

    

 

 

Asinado dixitalmente por: 

 

Ramón Vázquez Díaz na data 13/06/2016 12:33:08 

 

Jose Javier Ron Fernandez na data 13/06/2016 12:33:17 

 

Eva Solla Fernández na data 13/06/2016 12:33:26 

 

Juan Manuel Fajardo Recouso na data 13/06/2016 12:33:33 

 

Xosé Manuel Beiras Torrado na data 13/06/2016 12:33:40 

 

Anton Sánchez García na data 13/06/2016 12:33:44 
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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 

  

Pablo García García, Raúl Fernández Fernández e José Ramón Val 

Alonso, deputados  pertencentes ao Grupo Parlamentario dos Socialistas 

de Galicia, ao abeiro do disposto no artigo 152 do Regulamento da 

Cámara, presentan ante esa Mesa a seguinte pregunta para a súa resposta 

oral en Pleno. 

 

En plena época de pre - campaña electoral o presidente da Xunta de Galicia 

anunciou un paquete de axudas para previr e paliar os danos que provocan 

o xabaril e outras especies en cultivos. 

 

En numerosas ocasións, na Comisión 7ª do Parlamento de Galicia, o Grupo 

Parlamentario Socialista se ten interesado e ten reclamado da Xunta de 

Galicia un verdadeiro plan para previr e tamén indemnizar os danos que 

ocasiona a fauna salvaxe os agricultores e gandeiros nos seus cultivos, sen 

que ata o momento houbese ningunha resposta positiva por parte da Xunta 

de Galicia.  

 

A última das veces, neste mes de abril deste mesmo ano, onde na  

Comisión ante a interpelación do Grupo Socialista por parte da Consellería 

de Medio Ambiente, se recoñecía que o presupostado no ano 2016 tan só 

chegaría para pagar o que se lle debía ós solicitantes do ano 2014 e 2015 de 

danos do lobo unicamente, e que os danos do xabaril non existía ningún 

tipo de axuda, pero que o censo desta especie estaba baixando 

significativamente en Galicia.  

 

Nesa mesma intervención dende o Grupo Socialista, manifestamos que 

cando Feijóo chegou ó Goberno, esta partida contaba anualmente e de 

forma sistemática con 900.000 euros, e que aínda así non eran suficientes. 

Durante os gobernos de Feijóo a partida se veu reducida a 100.000 euros 

anuais e neste último ano foron 360.000 euros e só para os danos do lobo.  

Tamén denunciamos o baremo dos pagos que fai que estean tan afastados 

da realidade do mercado que fai que moitos gandeiros que sofren danos 

non reclamen porque as cantidades percibidas son ridículas e si se van a 

cobrar 3 anos despois de solicitalas son totalmente inoperativas. 
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Por todo o exposto, os deputados que asinan formulan a seguinte pregunta 

para o seu debate en Pleno: 

 

Considera a Xunta de Galicia, este plan anunciado, suficiente para a 

solución deste grave problema? 

 

 

Pazo do Parlamento, 13 de xuño de 2016 

 

Asdo.: Pablo García García 

  Raúl Fernández Fernández 

  José Ramón Val Alonso 

Deputados do G.P. dos Socialistas de Galicia 
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Asinado dixitalmente por: 

 
Pablo García García na data 13/06/2016 16:55:04 

 
Raúl Fernández Fernández na data 13/06/2016 16:55:10 

 
José Ramón Val Alonso na data 13/06/2016 16:55:17 
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Á Mesa do Parlamento 

  

Pablo García García, Raúl Fernández Fernández e José Ramón Val 

Alonso, deputados  pertencentes ao Grupo Parlamentario dos Socialistas 

de Galicia, ao abeiro do disposto no artigo 152 do Regulamento da 

Cámara, presentan ante esa Mesa a seguinte pregunta para a súa resposta 

oral en Pleno. 

 

O 19 de novembro de 2007 aprobáronse as bases definitivas da 

concentración parcelaria Quintillán - Meavia no concello de Forcarei. Dita 

concentración afecta a unha superficie de cerca de 2500 hectáreas 

repartidas en 13.283 parcelas de 704 propietarios e segundo o acordo de 

concentración publicado en febreiro de 2014, o número de parcelas 

reducirase a 1807 co obxecto de ordenar de xeito sostible e rendible unhas 

terras de uso agrogandeiro e forestal. 

 

Desde o inicio da concentración a Administración autonómica realizou un 

investimento de máis de 4,5 millóns de euros na rede de camiños, mais nos 

últimos anos os investimentos para avanzar na execución dos traballos 

pendentes da concentración quedaron reducidos a partidas testemuñais tal e 

como se pode comprobar nos orzamentos autonómicos dos anos 2013, 

2014 e 2015. 

 

Por fin neste ano se rematou dito proceso de concentración parcelaria, e a 

Xunta de Galicia fai uns meses oficializou a toma de posesión coa entrega 

ós propietarios e en teoría se remataron os traballos de acondicionamento 

das fincas e dos seus accesos. 

 

Sen embargo moitos dos afectados/as a día de hoxe por dito proceso de 

concentración parcelaria non teñen os acesos axeitados as súas fincas e 

moitas non están en condicións mínimas de ser traballadas.  

 

 

 

 

 

 

 

154128



 
 

 

 

 

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 

 

Ante isto, os deputados que asinan formulan a seguinte pregunta para o seu 

debate en Pleno: 

 

Danse por rematados os traballos a realizar por parte da administración na 

concentración de Quintillán - Meavía no concello de Forcarei? 

 

Pazo do Parlamento, 14 de xuño de 2016 

 

Asdo.: Pablo García García 

  Raúl Fernández Fernández 

  José Ramón Val Alonso 

Deputados do G.P. dos Socialistas de Galicia 
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Asinado dixitalmente por: 

 
Pablo García García na data 14/06/2016 17:01:22 

 
Raúl Fernández Fernández na data 14/06/2016 17:01:28 

 
José Ramón Val Alonso na data 14/06/2016 17:01:35 
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Á Mesa do Parlamento 

 

Concepción Burgo López, Ricardo Vicente Docasar Docasar e Emilio 

Vázquez Blanco, deputada e deputados pertencentes ao Grupo 

Parlamentario dos Socialistas de Galicia, ao abeiro do disposto no artigo 

152 do Regulamento da Cámara, presentan ante esa Mesa a seguinte 

pregunta para a súa resposta oral en Pleno. 

 

O pago dunha matrícula para cursar estudos universitarios xustifícase 

basicamente en que as e os estudantes paguen unha parte dos custos da 

docencia que inclúe as clases teóricas e as prácticas, entre outros conceptos. 

A lóxica e a xustiza indican que, cando os alumnos e alumnas non teñen 

dereito a docencia pola razón que sexa como a de cursar unha titulación a 

extinguir ou cursar materias que desaparecen do plan de estudos por 

exemplo e tan só teñen o dereito ao exame, o prezo da matrícula non pode 

ser o mesmo. 

 

De feito, os decretos da Xunta de Galicia onde se fixan os prezos dos 

estudos universitarios, tratan de maneira singular o pago da matrícula das 

materias dos plans de estudos con dereito a exame, pero nas cales non se 

imparte xa docencia. O prezo para estas materias está fixado en 20 euros 

para este curso. 

 

Pero esta excepción lóxica ten un problema: que tan só se aplica para 

materias de licenciaturas, excluíndo as ensinanzas adaptadas ao Espazo 

Europeo de Educación Superior (EEES). 

 

Pero agora está xurdindo o mesmo problema de alumnos e alumnas que 

teñen que cursar materias sen dereito a docencia en títulos de grao, 

adaptados polo tanto ao EEES, tal como están a denunciar o alumnado da 

Universidade de Vigo. Tan só nesta universidade se calcula que este 

problema afecta a 1.000 estudantes. 

 

Ao Grupo Parlamentario Socialista esta situación parécenos discriminatoria 

e dende logo inxusta porque non se  poden cobrar as mesmas taxas por 

materias que non teñen docencia e, polo tanto, compre arranxar esta 

situación en todo o Sistema universitario de Galicia,  aínda que dende logo, 

compensando ás universidades polas taxas non percibidas. 
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Por todo o exposto, a deputada e os deputados que asinan formulan a 

seguinte pregunta para o seu debate en Pleno: 

 

Ten previsto a Xunta de Galicia homoxeneizar as taxas pagadas por 

materias universitarias sen docencia entre os títulos antigos en os novos 

graos adaptados ao EEES para o curso 2016/2017? 

 

 Pazo do Parlamento, 14 de xuño de 2016 

 

 Asdo.: Concepción Burgo López 

    Ricardo Vicente Docasar Docasar 

    Emilio Vázquez Blanco 

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

 

 

 

 
Asinado dixitalmente por: 

 
María Concepción Burgo López na data 14/06/2016 19:12:48 

 
Ricardo Vicente Docasar Docasar na data 14/06/2016 19:12:53 

 
Emilio Vázquez Blanco na data 14/06/2016 19:12:58 
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Á Mesa do Parlamento 

 

José Manuel Gallego Lomba, Abel Losada Alvarez e Noela Blanco 

Rodríguez, deputados e deputada pertencentes ao Grupo Parlamentario 

dos Socialistas de Galicia, ao abeiro do disposto no artigo 152 do 

Regulamento da Cámara, presentan ante esa Mesa a seguinte pregunta 

para a súa resposta oral en Pleno. 

 

A Fundación Centro Galego de Artesanía e do Deseño está a anunciar unha 

colaboración coa Fundación Museo Eugenio Granell, durante este verán, 

para achegar a marca Artesanía de Galicia á cidadanía compostelá e ao 

numeroso público foráneo que visita Santiago de Compostela a través do 

proxecto “Artesanía de Galicia o teu Camiño”. 

 

O Grupo Parlamentario Socialista ten coñecemento por información de 

varios/as propietarios/as de comercios de Compostela que se van a realizar 

diversos obradoiros coa intención de dar a coñecer os beneficios e a 

importancia dos produtos. 

 

Os e as comerciantes de artesanía de Compostela, por falla de información, 

amosa a súa preocupación porque esa colaboración tamén se materialice  

nun posto de venta de artesanía galega. 

 

Por todo o exposto, os deputados e a deputada que asinan formulan as 

seguintes preguntas para o seu debate en Comisión: 

 

Vai incluír un punto de venda de artesanía de Galicia á colaboración entre a 

Fundación Centro Galego de Artesanía e Deseño e a Fundación Museo 

Eugenio Granell? 

 

 

Pazo do Parlamento, 15 de xuño de 2016 

 

 

 
Asinado dixitalmente por: 

 
José Manuel Gallego Lomba na data 15/06/2016 16:40:16 
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Abel Fermín Losada Álvarez na data 15/06/2016 16:40:25 

 
Noela Blanco Rodriguez na data 15/06/2016 16:40:30 
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Á Mesa do Parlamento 

Daniel Rodas Chapela, deputado do Grupo Parlamentar do Bloque 

Nacionalista Galego (BNG), ao abeiro do disposto no Regulamento da Cámara, 

formula a seguinte Pregunta para a súa resposta oral en Pleno, sobre as razóns 

polas que non se convidou ao Director Xeral de Asuntos Marítimos e Pesca a 

manter unha reunión co Consello Galego de Pesca. 

 

O pasado 13 de xuño tiña lugar a visita de Joao Aguiar Machado, Director 

Xeral de Asuntos Marítimos e de Pesca a Vigo sendo recibido polo Secretario 

General de Pesca, Andrés Hermida, e a Conselleira de Mar, reuníndose 

unicamente cunha parte do sector, non tendo sequera o detalle de convidar ao 

resto dos representantes da Comisión de Pesca do Parlamento galego cando 

acaba de realizar unhas xornadas baixo o título de “Marcando rumbos de futuro” 

cuxas conclusións eran a necesidade da unidade do sector. 

Unha oportunidade para que o sector puidera trasladar os seus acuciantes 

problemas como: imposición dun modelo de reparto individual que fai inviable a 

actividade, imposición de cotas a pesca artesanal, incluso nas capturas 

accidentais, venda de dereitos de pesca, aplicación dun Plan de acción da flota 

pesqueira 2015, con medidas ata o 2020 no que perderemos un total de 569 

barcos mentres outros países como Irlanda incrementan a súa flota ou outra flota 

dentro do Estado teñen un tratamento especial podendo aumenta en 21.000 GT´s 

o seu tamaño, imposición de cotas irrisorias para segmentos como a volanta que 

os abriga a pescar de forma irregular. Como o rexeitamento do conxunto do 
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sector ao modelo de acuicultura intensiva que impón a UE, que obriga a cambiar 

un modelo sostible por outro intensivo obrigando as mariscadoras a 

transformarse en acuicultoras. 

Ou de dar conta dos compromisos adquiridos en diferentes visitas 

realizadas polo sector a Bruxelas, como o expresado diante dos armadores de 

ANACEF de abrir novas posibilidades aos barcos galegos para volver a faenar no 

caladeiro de Mauritania, e o resultado dos deberes encargados ao Goberno 

español, pero sobre todo de preguntarlle pola a súa palabra de visitar Galiza e 

reunirse co Consello Galego de Pesca para coñecer en profundidade os 

problemas reais dun País altamente dependente da pesca. 

Pero tamén outros, como o compromiso de recoñecer a problemática da 

etiquetaxe do mexillón, cuestión que definiu con total claridade o presidente da 

Comisión quen afirmou que ante unha sentenza o que compre é acatala, así como 

reunirse con ACERGA, que teñen denunciado o modelo actual de reparto e lle 

teñen trasladado información precisa para comprender o despropósito do modelo 

de reparto individual baseado en supostos dereitos históricos que beneficia a 

quen máis pescou e penaliza a quen regulou e aplicou un modelo sostible. 

No BNG cremos que a Consellaría está utilizando os resortes políticos 

non para enfrontar o drama que está a vivir o sector do mar se non para tapar a 

contestación social de todo un País que rexeita o actual modelo pesqueiro que 

precariza a actividade e privatiza o dereito a poder pescar, a desenvolver unha 

acuicultura sostible e un marisqueo baseado na calidade da auga, e non na 

produción en mans duns poucos.  
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Estas son as razóns que nos levan a formular a seguinte pregunta para a 

súa resposta oral en Pleno: 

Que ten que ocultar Rosa Quintana para reunirse con unha única parte do 

Consello Galego de Pesca e impedir que o resto poida facer o mesmo?  

 

Santiago de Compostela, 15 de xuño de 2016 

 

Asdo.: Daniel Rodas Chapela 

Deputado do G.P. do BNG 

 

 

 

Asinado dixitalmente por: 

 

Daniel Rodas Chapela na data 16/06/2016 11:09:21 
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Á Mesa do Parlamento 

Montserrat Prado Cores, deputada do Grupo Parlamentar do Bloque 

Nacionalista Galego (BNG), ao abeiro do disposto no Regulamento da Cámara, 

presenta a seguinte Pregunta para a súa resposta oral en Pleno, relativa á retirada do 

Anteproxecto de decreto de adaptación dos comités de ética asistencial. 

 

A Consellaría de Sanidade ten elaborado un Anteproxecto de decreto que ten 

por obxecto adaptar os comités de ética asistencial ás actuais estruturas organizativas e 

determinar o seu ámbito de actuación, a súa composición e as súas funcións. 

Este Anteproxecto contén modificacións con respecto ao actualmente en vigor, 

decreto 177/2000, do 22 de xuño polo que se regula a creación e autorización dos 

Comités de Ética Asistencial, que causan preocupación e rexeitamento entre 

organizacións sindicais, profesionais e de doentes. Existe confusión entre o que deben 

ser os comités de ética e o seu carácter participativo e mediador. Da redacción do 

Anteproxecto despréndese a intención de limitar as cuestións que podaren asumir e 

secundariza a protección dos dereitos d@s doentes. 

O texto do Anteproxecto permite o control dos comités de ética por parte do 

Sergas ao introducir no artigo 4, referente á composición, a participación de persoal 

directivo da EOXI correspondente, cando no anterior decreto establecía no apartado 2 

do artigo 4 que non poderían formar parte.  

Para a conformación dos Comités de Ética Asistencial deben garantirse procesos 

de selección públicos e transparentes, a presenza de persoal non sanitario e a protección 

dos dereitos d@s doentes debe ser a referencia fundamental das súas funcións. Ao 

mesmo tempo para poder cumprir coa súa misión de orientar desde os valores 
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compartidos, os conflitos que poidan producirse na actuación asistencial, sexa 

institucional ou individual, deben afastarse da influencia dos órganos executivos da 

administración. 

Tódolos cambios introducidos no anteproxecto van na dirección do aumento do 

control sobre os comités de ética e a súa actividade: presenza de persoal directivo das 

EOXIS, redución das persoas alleas, remisión anual á Dirección Xeral de Asistencia 

Sanitaria do Sergas dos informes e dos protocolos de actuación,... 

 

Por estas razóns formúlase a seguinte pregunta para a súa resposta oral en Pleno: 

Considera o Goberno galego que o Anteproxecto de decreto polo que se regulan 

os comités de ética asistencial de Galiza representa un avance, tanto na protección dos 

dereitos d@s doentes galeg@s como na independencia dos mesmos? 

 

Santiago de Compostela, 16 de xuño de 2016 

 

Asdo.: Montserrat Prado Cores 

Deputada do G.P. do BNG 

 

 

 

Asinado dixitalmente por: 
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María Monserrat Prado Cores na data 16/06/2016 12:40:23 
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Á Mesa do Parlamento 

Ana Belén Pontón Mondelo e Francisco Xesús Jorquera Caselas, deputada e 

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

do disposto no Regulamento da Cámara, formulan a seguinte Pregunta para resposta 

oral en Pleno, relativa á situación da Autoestrada AG-55 no tramo entre A Coruña e 

Arteixo e a eliminación da peaxe no devandito treito. 

 

A supresión da peaxe na autoestrada autonómica A Coruña-Carballo (AG-55), 

en particular no tramo entre A Coruña e Arteixo, é unha reclamación demandada con 

insistencia polos/as usuarios/as desta vía e os/as veciños/as dos concellos afectados. 

A AG-55, no treito comprendido entre A Coruña e Arteixo, alén de ter un 

trazado impropio dunha autoestrada, absorbe un tráfico maioritariamente de 

proximidade, con moitos/as usuarios/as que teñen que realizar por razóns laborais este 

desprazamento a diario. As enormes deficiencias do transporte público entre A Coruña e 

Arteixo e a saturación das vías convencionais (AC-552 e AC-415) converte á AG-55 

nunha vía fundamental para resolver as necesidades de mobilidade entre ambos 

concellos. 

A posta en servizo da autovía de acceso ao Porto Exterior de A Coruña (AC-15), 

que conecta coa AG-55, é unha razón máis para atender esta demanda social. 

En virtude do convenio asinado entre o Ministerio de Fomento (titular da AC-

15), a Xunta de Galiza (titular da AG-55) e Autoestradas de Galicia (empresa que 

explota en réxime de concesión a AG-55), fican exentos do pago de peaxe os/as 

usuarios/as que utilicen a AG-55 con orixe ou destino na autovía AC-15 de acceso ao 

Porto Exterior de Punta Langosteira. En concreto, segundo o devandito convenio, 
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quedarán exentos de utilizar peaxe os percorridos A Coruña- Porto Exterior e viceversa 

e Arteixo-Porto Exterior e viceversa.  É dicir, vai darse a situación absurda, durante o 

período de vixencia do convenio, de que se poderá circular sen pagar peaxe entre 

Arteixo ou A Coruña e o Porto Exterior e viceversa mais non entre Arteixo e A Coruña 

e viceversa. 

No convenio, con vixencia ata o 31 de decembro de 1016, establécese que o 

Ministerio de Fomento abonará a Autoestradas de Galicia unha compensación por este 

tráfico que “se calculará aplicando o número de tránsitos que se realicen por cada un 

dos movementos, a lonxitude do mesmo e as tarifas que corresponden a cada grupo 

tarifario”, estimándose a compensación en 30.000 euros, que se incrementará  no caso 

de que o tráfico real  sexa superior ao estimado. 

No convenio tamén se contempla o fin da súa vixencia “unha vez se materialice 

a conexión directa do Porto Exterior coa rede de estradas de interese xeral do Estado e 

fiquen en desuso os accesos e saídas cara/dende a AG-55  agora construídos”. 

O devandito apartado ten a súa razón de ser en que o Ministerio de Fomento  ten 

o proxecto de prolongar a autovía de acceso ao Porto Exterior (AC-15) ata conectala coa 

autovía de acceso á A Coruña (AC-14). Distintos estudos estiman que a prolongación da 

AC-15 tería un custo de 32 millóns de euros, superior ao da supresión da peaxe na AG-

55 entre A Coruña e Arteixo. 

 

Por todo isto, formúlase a seguinte pregunta para resposta oral en Pleno, 

relativas á situación da autoestrada AG-55 no tramo entre A Coruña e Arteixo e a 

eliminación da peaxe no devandito treito: 
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Vai a Xunta de Galiza arbitrar unha solución á situación da autoestrada AG-55, 

no tramo entre A Coruña e Arteixo, que contemple a eliminación da peaxe no devandito 

treito para todos/as os/as usuarios/as? 

 

Santiago de Compostela, 16 de xuño de 2016 

 

Asdo.: Ana Belén Pontón Mondelo 

Francisco Xesús Jorquera Caselas 

Deputada e deputado do G.P. do BNG 

 

 

 

Asinado dixitalmente por: 

 

Ana Belén Pontón Mondelo na data 16/06/2016 17:32:53 

 

Francisco Xesús Jorquera Caselas na data 16/06/2016 17:32:57 
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Á Mesa do Parlamento 

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

Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego (BNG), ao abeiro do disposto no 

Regulamento da Cámara, presentan a seguinte Pregunta para a súa resposta oral en 

Pleno. 

 

O Goberno galego decidiu eliminar o Consorcio galego de Servizos Sociais e 

crear a Axencia Galega de Servizos Sociais que reduce de xeito considerábel a presenza 

dos concellos galegos nos seus órganos de goberno. Logo desta decisión e despois de 

máis dun ano, o Goberno ven de decidir manter o Consorcio e paralizar o traspaso das 

escolas infantís e os centos de día. 

Así as cousas os e as traballadoras e traballadores do Consorcio seguen agardando 

polas promesas dun convenio colectivo mentres ven como se deterioran as súas 

condicións laborais. 

 

Ante a gravidade dos feitos formulamos a seguinte pregunta para a súa resposta 

oral en Pleno: 

Por que o Goberno galego non completou o proceso de traspaso dos centros do 

Consorcio á Axencia de Benestar? 
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Santiago de Compostela, 16 de xuño de 2016 

 

Asdo.: María do Carme Adán Villamarín  

Tereixa Paz Franco  

Deputadas do G.P. do BNG 

 

 

 

Asinado dixitalmente por: 

 

María do Carme Adán Villamarín na data 16/06/2016 17:52:01 

 

María Tereixa Paz Franco na data 16/06/2016 17:52:06 

 

154145



       

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

OFICINA PARLAMENTAR 

Parlamento de Galiza 

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

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

gp-bng@parlamentodegalicia.es 

15702 Santiago de Compostela 

Galiza 

 

 

 

 

Á Mesa do Parlamento 

 

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

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

disposto no Regulamento da Cámara, presentan a seguinte Pregunta para a súa 

resposta oral en Pleno. 

 

O Goberno galego decidiu eliminar o Consorcio galego de Servizos Sociais 

e crear a Axencia Galega de Servizos Sociais que reduce de xeito considerábel a 

presenza dos concellos galegos nos seus órganos de goberno. Logo desta decisión 

e despois de máis dun ano, o Goberno ven de decidir manter o Consorcio e 

paralizar o traspaso das escolas infantís e os centos de día. 

Así as cousas os e as traballadoras e traballadores do Consorcio seguen 

agardando polas promesas dun convenio colectivo mentres ven como se deterioran 

as súas condicións laborais. 

 

Ante a gravidade dos feitos formulamos a seguinte pregunta para a súa 

resposta oral en Pleno: 
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Están garantidos todos os dereitos de traballadoras e traballadores do 

Consorcio en igualdade de condicións que os do persoal dos centros xa 

traspasados á Axencia de Benestar? 

 

Santiago de Compostela, 16 de xuño de 2016 

 

Asdo.: María do Carme Adán Villamarín  

Tereixa Paz Franco  

Deputadas do G.P. do BNG 

 

 

 

Asinado dixitalmente por: 

 

María do Carme Adán Villamarín na data 16/06/2016 17:50:05 

 

María Tereixa Paz Franco na data 16/06/2016 17:50:11 
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Á Mesa do Parlamento 

 

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

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

disposto no Regulamento da Cámara, presentan a seguinte Pregunta para a súa 

resposta oral en Pleno. 

 

O Goberno galego decidiu eliminar o Consorcio galego de Servizos Sociais 

e crear a Axencia Galega de Servizos Sociais que reduce de xeito considerábel a 

presenza dos concellos galegos nos seus órganos de goberno. Logo desta decisión 

e despois de máis dun ano, o Goberno ven de decidir manter o Consorcio e 

paralizar o traspaso das escolas infantís e os centos de día. 

Así as cousas os e as traballadoras e traballadores do Consorcio seguen 

agardando polas promesas dun convenio colectivo mentres ven como se deterioran 

as súas condicións laborais. 

 

Ante a gravidade dos feitos formulamos a seguinte pregunta para a súa 

resposta oral en Pleno: 
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Por que o Goberno galego non asina o convenio cos e coas traballadoras e 

traballadores do Consorcio?  

 

Santiago de Compostela, 16 de xuño de 2016 

 

Asdo.: María do Carme Adán Villamarín  

Tereixa Paz Franco  

Deputadas do G.P. do BNG 

 

 

 

Asinado dixitalmente por: 

 

María do Carme Adán Villamarín na data 16/06/2016 17:50:47 

 

María Tereixa Paz Franco na data 16/06/2016 17:50:52 
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Á Mesa do Parlamento 

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

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

disposto no artigo 155.5 do Regulamento da Cámara, presentan a seguinte 

Pregunta para resposta oral en Pleno, polo trámite de urxencia. 

 

Xustificación da urxencia 

O Goberno galego decidiu eliminar o Consorcio galego de Servizos de 

Igualdade e Benestar e crear a Axencia Galega de Servizos Sociais que reduce de 

xeito considerábel a presenza dos concellos galegos nos seus órganos de goberno. 

Logo desta decisión e despois de máis dun ano, o Goberno ven de decidir manter o 

Consorcio e paralizar o traspaso das escolas infantís e os centos de día. 

Así as cousas, os e as traballadoras e traballadores do Consorcio seguen 

agardando polas promesas dun convenio colectivo mentres ven como se deterioran 

as súas condicións laborais, polo que demandan unha resposta urxente por parte da 

Xunta de Galiza. 

 

Diante desta situación que precisa unha resposta formulamos a seguinte 

pregunta para a súa resposta oral ante o Pleno, polo trámite de urxencia: 
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Por que o Goberno galego non asina o convenio cos e coas 

traballadoras e traballadores do Consorcio Galego de Servizos de Igualdade 

E Benestar? 

 

Santiago de Compostela, 20 de xuño de 2016 

 

Asdo.: María do Carme Adán Villamarín  

Tereixa Paz Franco  

Deputadas do G.P. do BNG 

 

 

 

Asinado dixitalmente por: 

 

María do Carme Adán Villamarín na data 20/06/2016 13:29:28 

 

María Tereixa Paz Franco na data 20/06/2016 13:29:33 
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Á MESA DO PARLAMENTO 

 

Os deputados Juan Manuel Fajardo Recouso, Antón Sánchez García, Xosé 

Manuel Beiras Torrado, Ramón Vázquez Díaz e Xabier Ron Fernández e a 

deputada Eva Solla Fernández, do Grupo Parlamentar da Alternativa Galega 

de Esquerda (Esquerda Unida-ANOVA), ao abeiro do disposto no artigo 155.5 

do Regulamento da Cámara, presentan a seguinte Pregunta, para a súa resposta 

oral en pleno, con carácter de urxencia. 

XUSTIFICACIÓN DA URXENCIA 

O novo modelo laboral, imposto polos gobernos central e autonómico, baseado na 

precariedade, nos baixos salarios e a política do medo como arma de control 

empresarial, así como a redución das políticas de prevención en materia de 

seguridade e saúde laboral, teñen provocado que ano tras ano se estea a incrementar o 

número de accidentes graves e moi graves no país, datos que a pesar de repetirse non 

parecen chamar a atención da administración para articular mecanismos que paren a 

sangría de mortes e accidentes moi graves da clase obreira galega.  

Por todo isto, Alternativa Galega de Esquerda (EU-ANOVA), formula a seguinte 

pregunta para a súa resposta oral en Pleno:  

Que medidas pensa implentar o Goberno galego para evitar o continuo incremento 

dos accidentes laborais graves e moi graves vencellados ao novo modelo de 

precariedade e falla de dereitos laborais?  

 

Santiago de Compostela, 20 de xuño de 2016. 
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Asinado dixitalmente por: 

 

Juan Manuel Fajardo Recouso na data 20/06/2016 16:56:19 

 

Anton Sánchez García na data 20/06/2016 16:56:29 

 

Xosé Manuel Beiras Torrado na data 20/06/2016 16:56:38 

 

Eva Solla Fernández na data 20/06/2016 16:56:47 

 

Ramón Vázquez Díaz na data 20/06/2016 16:56:56 

 

Jose Javier Ron Fernandez na data 20/06/2016 16:57:00 
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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 

 

Patricia Vilán Lorenzo, portavoz do Grupo Parlamentario dos 

Socialistas de Galicia, ao abeiro do disposto no artigo 152.2, presenta 

ante esa Mesa a seguinte pregunta para a súa resposta oral en Pleno, 

dirixida ao Sr. presidente da Xunta de Galicia. 

 

 Sr. presidente, cal é o balance da súa política xeral en relación 

coa mellora dos dereitos da cidadanía galega? 

 

Pazo do Parlamento, 20 de xuño de 2016 

 

 

 

 Asdo.: Patricia Vilán Lorenzo 

 Portavoz G.P. dos Socialistas de Galicia 

 

 

 

 
Asinado dixitalmente por: 

 
Patricia Vilán Lorenzo na data 20/06/2016 11:22:02 
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Á Mesa do Parlamento 

Ana Belén Pontón Mondelo, Portavoz do Grupo Parlamentar do 

Bloque Nacionalista Galego (BNG), ao abeiro do disposto no artigo 152.2 do 

Regulamento da Cámara e das normas supletorias do 17 de marzo de 2015, 

formula a seguinte PREGUNTA dirixida ao Presidente do Goberno, para a súa 

resposta oral en Pleno. 

 

PREGUNTA AO PRESIDENTE: 

“Considera que Galiza está na boa dirección cando no último ano 

emigraron case 50.000 persoas por motivos laborais?” 

 

Santiago de Compostela, 20 de xuño de 2016 

 

Asdo.: Ana Belén Pontón Mondelo 

Portavoz do Grupo Parlamentar do BNG 

 

 

 
Asinado dixitalmente por: 

 
Ana Belén Pontón Mondelo na data 20/06/2016 12:51:08 
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Á MESA DO PARLAMENTO 

 

Antón Sánchez García, viceportavoz do Grupo Parlamentar da Alternativa 

Galega de Esquerda (EU-ANOVA), portavoz a efectos da formulación da 

pregunta ao Presidente, ao abeiro do disposto no artigo 152.2. do Regulamento 

da Cámara, presenta a seguinte Pregunta, para a súa resposta oral en Pleno, 

dirixida ao Presidente da Xunta de Galicia. 

 

Por que critica con dureza aos médicos do sistema sanitario público que 

denunciaron o retraso na dispensación de medicamentos contra a hepatite C que 

custou vidas humanas? 

Santiago de Compostela, 20 de xuño de 2016. 

 

Asdo.: Antón Sánchez García 

Viceportavoz do G.P. da AGE 

 

 

 

Asinado dixitalmente por: 

 

Anton Sánchez García na data 20/06/2016 17:01:39 
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