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1. Procedementos parlamentarios 

1.1. Procedementos de natureza normativa
1.1.2. Propostas de normas
1.1.2.1. Proxectos e proposicións de lei
1.1.2.1.1. Proxecto de lei

O Pleno do Parlamento, na sesión do 16 de xaneiro de 2017, adoptou os seguintes acordos:

Rexeitamento das emendas á totalidade formuladas ao Proxecto de lei de orzamentos xerais da
Comunidade Autónoma de Galicia para o ano 2017

- 1968 (10/PL-000001)
Presidencia da Xunta de Galicia
Proxecto de lei de orzamentos xerais da Comunidade Autónoma de Galicia para o ano 2017
BOPG nº 24, do 03.12.2016

Sométense a votación as emendas á totalidade de devolución, e resultan rexeitadas por: 33 votos
a favor, 40 en contra e ningunha abstención.

Rexeitamento de emendas á totalidade formuladas ao Proxecto de lei de medidas fiscais, adminis-
trativas e de ordenación

- 1969 (10/PL-000002)
Presidencia da Xunta de Galicia
Proxecto de lei de medidas fiscais, administrativas e de ordenación
BOPG nº 24, do 03.12.2016

Sométense a votación as emendas á totalidade de devolución, e resultan rexeitadas por:

— Do G. P. do Bloque Nacionalista Galego:  33 votos a favor, 39 en contra e ningunha abstención.
— Do G. P. dos Socialistas de Galicia:  33 votos a favor, 38 en contra e ningunha abstención.
— Do G. P. de En Marea:  33 votos a favor, 39 en contra e ningunha abstención.

Santiago de Compostela, 17 de xaneiro de 2017
Miguel Ángel Santalices Vieira
Presidente

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

COMISIóN 5ª, SANIDADE, POLíTICA SOCIAL E EMPREGO

A Comisión 5ª, Sanidade, Política Social e Emprego, na súa sesión do 17 de xaneiro de 2017, adoptou
os seguintes acordos:
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Retirada iniciativa en comisión

- 827 (10/PNC-000071)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Rodríguez Arias, Marta, e catro deputados/as máis
Sobre a elaboración pola Xunta de Galicia dunha estratexia galega de apoio á poboación de etnia
xitana, co obxecto de afondar nas áreas de emprego, vivenda e educación, entre outras. (Procede-
mento de urxencia)
BOPG nº 10, do 09.11.2016

Aprobación sen modificacións

- 2502 (10/PNC-000259)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Puy Fraga, Pedro, e seis deputados/as máis
Sobre o impulso pola Xunta de Galicia para a comunicación entre a atención primaria e a hospita-
laria a través da e-consulta e a consulta telefónica
BOPG nº 36, do 28.12.2016

Sométese a votación e resulta aprobada sen modificacións por 7 votos a favor, 2 votos en contra e
3 abstencións.

O texto aprobado é o seguinte:

«O Parlamento de Galicia insta a Xunta de Galicia a impulsar a comunicación entre Atención Pri-
maria e Atención Hospitalaria a través da e-consulta e a consulta telefónica para axilizar os tempos
de resposta e potenciar a continuidade asistencial, e mellorar a conciliación familiar e laboral dos
pacientes, traballando sempre co cidadán como eixe central do sistema.»

Aprobación por unanimidade con modificacións

- 2075 (10/PNC-000215)
Grupo Parlamentario de En Marea
Solla Fernández, Eva e 2 máis
Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego en relación coa situación asistencial
existente no Complexo Hospitalario Universitario de Ourense
BOPG nº 28, do 14.12.2016

Sométese a votación e resulta aprobada con modificacións respecto do texto orixinal, pola unani-
midade dos 12 deputados e deputadas presentes.

O texto aprobado é o seguinte:

«O Parlamento de Galicia insta a Xunta de Galicia a dotar de telemetría un número suficiente de
camas no Servizo de Cardioloxía que permita ingresar nel as persoas doentes que a precisen, evi-
tando mantelas ingresadas no Servizo de Urxencias.»
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Rexeitamento da iniciativa

- 1789 (10/PNC-000190)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Blanco Rodríguez, Noela, e Torrado Quintela, Julio
Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego en relación co acollemento familiar
de menores que se atopan no sistema de protección
BOPG nº 26, do 07.12.2016

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

- 1882 (10/PNC-000201)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Pontón Mondelo, Ana Belén, e cinco deputados/as máis
Sobre o inicio polo Goberno galego dos trámites administrativos necesarios, así como a consigna-
ción para o ano 2017 dunha partida orzamentaria, para a construción dunha residencia xeriátrica
pública no concello das Pontes de García Rodríguez
BOPG nº 28, do 14.12.2016

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

- 1910 (10/PNC-000207)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Prado Cores, María Montserrat, e cinco deputados/as máis
Sobre a realización polo Goberno galego das actuacións precisas para a prestación polo persoal
propio do Sergas do servizo de mantemento integral de equipamento electromédico e outro equi-
pamento ao remate do contrato adxudicado para ese fin a Ibérica de Mantenimiento, S. A. en xuño
de 2013
BOPG nº 28, do 14.12.2016

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

- 2098 (10/PNC-000217)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Torrado Quintela, Julio, e dous deputados/as máis
Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego para resolver as carencias detectadas
no ámbito da atención pediátrica do Sergas, así como para o funcionamento do Servizo de Cirurxía
Pediátrica no Complexo Hospitalario Universitario de Ourense as 24 horas do día
BOPG nº 28, do 14.12.2016

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

- 2136 (10/PNC-000223)
Grupo Parlamentario de En Marea
Solla Fernández, Eva
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Sobre a consignación, no Proxecto de Lei de orzamentos xerais da Comunidade Autónoma de Ga-
licia para o ano 2017, dunha partida para a elaboración dun proxecto de execución dunha infraes-
trutura para restablecer os servizos do Hospital Gil Casares
BOPG nº 28, do 14.12.2016

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

Santiago de Compostela, 17 de xaneiro de 2017
Eva Solla Fernández
Vicepresidenta 2ª

1.4. Procedementos de información
1.4.4. Preguntas
1.4.4.4. Preguntas de iniciativa popular

A Mesa do Parlamento, na súa sesión do día 17 de xaneiro de 2017, adoptou os seguintes acordos:

Admisión a trámite e publicación

- 3193 (10/PDC-000001)
Pregunta de iniciativa popular sobre a presenza de atraccións que empregan animais nos concellos
galegos

- 3194 (10/PDC-000002)
Pregunta de iniciativa popular sobre o posicionamento das deputacións da Coruña e Pontevedra
ao respecto da necesaria abolición de prácticas de crueldade animal como o tiro ao pombiño

- 3195 (10/PDC-000003)
Pregunta de iniciativa popular sobre a práctica das touradas e a súa pervivencia como excepción
no ordenamento xurídico galego

A Mesa acorda:

1º. A admisión a trámite e cualificación como preguntas de iniciativa popular.

2º. A súa publicación no Boletín Oficial do Parlamento de Galicia.

3º. De conformidade ao previsto no artigo 17 apartado terceiro da Lei 7/ 2015, do 7 de agosto, de iniciativa
lexislativa popular e participación cidadá no Parlamento de Galicia, os deputados e deputadas poden
asumilas como propias e convertelas en preguntas con resposta escrita ou oral a partir do día seguinte
á publicación no Boletín Oficial do Parlamento de Galicia. Así, a través do rexistro electrónico, aberto as 24
horas do día, poderá producirse a asunción desde as 00.00 horas de inicio do día seguinte á publicación
no Boletín Oficialda Cámara. Tal e como prevé o artigo citado, de seren varios os deputados ou deputadas
que manifesten a súa asunción, será asignada a pregunta á primeira ou primeiro que o solicite.

Santiago de Compostela, 17 de xaneiro de 2017
Diego Calvo Pouso
Vicepresidente 1º
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1.5. Procedementos relativos a outras institucións e órganos
1.5.4. De ámbito europeo
1.5.4.1. Unión Europea

Resolución da Presidencia, 16 de xaneiro de 2017, pola que se admite a trámite o escrito
das Cortes Xerais polo que se achega documentación relativa á Directiva do Consello
polo que se modifica a Directiva 2006/112/CE relativa ao sistema común do imposto
sobre o valor engadido no que respecta á aplicación temporal dun mecanismo de inves-
timento do suxeito pasivo ás subministracións de bens e ás prestacións de servizos sus-
ceptibles de fraude [COM (2016)811 final] [2016/0406(CNS)] {SWD(2016)457
final}{SWD(2016) 458 final}

-10/UECS-000027 (3323)
Consulta sobre aplicación do principio de subsidiaridade relativo á Directiva do Consello polo que
se modifica a Directiva 2006/112/CE relativa ao sistema común do imposto sobre o valor engadido
no que respecta á aplicación temporal dun mecanismo de investimento do suxeito pasivo ás sub-
ministracións de bens e ás prestacións de servizos susceptibles de fraude [COM (2016)811 final]
[2016/0406(CNS)] {SWD(2016)457 final}{SWD(2016) 458 final}

No Rexistro Xeral do Parlamento de Galicia tivo entrada, co número 3323, escrito das Cortes Xerais
polo que se achega documentación relativa á solicitude da Comisión Mixta para la Unión Europea
en relación coa consulta sobre a aplicación do principio de subsidiariedade na Directiva do Consello
polo que se modifica a Directiva 2006/112/CE relativa ao sistema común do imposto sobre o valor
engadido no que respecta á aplicación temporal dun mecanismo de investimento do suxeito pasivo
aos subministros de bens e as prestacións de servizos susceptibles de fraude [COM (2016)811 final]
[2016/0406(CNS)] {SWD(2016)457 final}{SWD(2016) 458 final}.

Conforme o establecido na norma segunda das Normas reguladoras do procedemento para o con-
trol do principio de subsidiariedade nos proxectos lexislativos da Unión Europea (BOPG 27 do 9 de
decembro de 2016), resolvo:

1º. Trasladarlles o referido escrito á Comisión 3ª, Economía, Facenda e Orzamentos e aos porta-
voces dos grupos parlamentarios e ordenar a súa publicación no Boletín Oficial do Parlamento de
Galicia.

2º. Conforme o disposto na norma terceira das citadas normas, no prazo dos dez días naturais se-
guintes á remisión do proxecto de acto lexislativo, os grupos parlamentarios poderán presentar
propostas de ditame motivado nas que deberán expoñer as razóns polas que consideran que o
proxecto de acto lexislativo da Unión Europea resulta contrario, en todo ou en parte, ao principio
de subsidiariedade.

As propostas de ditame motivado presentaranse ante a Mesa, que as cualificará e admitirá a trámite
se reúnen os requisitos establecidos neste acordo.

A ausencia de propostas de ditame determinará a finalización do procedemento.
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3º. Dar conta desta resolución na próxima reunión da Mesa que teña lugar.

Santiago de Compostela, 16 de xaneiro de 2017
Miguel Ángel Santalices Vieira
Presidente

Resolución da Presidencia, do 16 de xaneiro de 2017, pola que se admite a trámite o escrito
das Cortes Xerais polo que se achega documentación relativa á Proposta do regulamento
do Parlamento Europeo e do Consello relativo aos controis da entrada ou saída de efectivo
da Unión e polo que se derroga o Regulamento (CE) nº 1889/2005 [COM (2016) 825 final]
[COM (2016) 825 final Anexo] [2016/0413(COD)] {SWD(2016)470 final} {SWD(2016) 471 final}

-10/UECS-000028 (3329)
Consulta sobre a aplicación do principio de subsidiaridade relativo á Proposta do regulamento do
Parlamento Europeo e do Consello relativo aos controis da entrada ou saída de efectivo da Unión
e polo que se derroga o Regulamento (CE) nº 1889/2005 [COM (2016) 825 final] [COM (2016) 825
final Anexo] [2016/0413(COD)] {SWD(2016)470 final} {SWD(2016) 471 final}

No Rexistro Xeral do Parlamento de Galicia tivo entrada, co número 3329, o escrito das Cortes Xerais
polo que se achega documentación relativa á solicitude da Comisión Mixta para a Unión Europea
en relación coa consulta sobre a aplicación do principio de subsidiariedade na Proposta do regula-
mento do Parlamento Europeo e do Consello relativo aos controis da entrada ou saída de efectivo
da Unión e polo que se derroga o Regulamento (CE) nº 1889/2005 [COM (2016) 825 final] [COM
(2016) 825 final Anexo] [2016/0413(COD)] {SWD(2016)470 final} {SWD(2016) 471 final}.

Conforme o establecido na norma segunda das Normas reguladoras do procedemento para o con-
trol do principio de subsidiariedade nos proxectos lexislativos da Unión Europea (BOPG 27 do 9 de
decembro de 2016), resolvo:

1º. Trasladarlles o referido escrito á Comisión 3ª, Economía, Facenda e Orzamentos,  e aos portavoces
dos grupos parlamentarios e ordenar a súa publicación no Boletín Oficial do Parlamento de Galicia.

2º. Conforme o disposto na norma terceira das citadas normas, no prazo dos dez días naturais seguin-
tes á remisión do proxecto de acto lexislativo, os grupos parlamentarios poderán presentar propostas
de ditame motivado nas que deberán expoñer as razóns polas que consideran que o proxecto de acto
lexislativo da Unión Europea resulta contrario, en todo ou en parte, ao principio de subsidiariedade.

As propostas de ditame motivado presentaranse ante a Mesa, que as cualificará e admitirá a trámite
se reúnen os requisitos establecidos neste acordo.

A ausencia de propostas de ditame determinará a finalización do procedemento.

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

Santiago de Compostela, 16 de xaneiro de 2017
Miguel Ángel Santalices Vieira
Presidente

BOLETÍN OFICIAL DO PARLAMENTO DE GALICIA

8552

X lexislatura. Número 47. 18 de xaneiro de 2017



Resolución da Presidencia, 16 de xaneiro de 2017, pola que se admite a trámite o escrito
das Cortes Xerais polo que se achega documentación relativa ao Regulamento do Parla-
mento Europeo e do Consello polo que se modifica o Regulamento (CE) nº 883/2004 sobre
a coordinación dos sistema de seguridade social e o Regulamento (CE) nº 987/2009, polo
que se adoptan as normas de aplicación do Regulamento (CE) nº 883/2004  (Terxto perti-
nente para efectos do EEE e para Suiza) [COM (2016) 815 final] [COM (2016) 815 final
Anexo] [2016/0397(COD] {SWD(2016)460 final} {SWD(2016) 461 final}

-10/UECS-000029 (3366)
Consulta sobre a aplicación do principio de subsidiaridade relativa ao Regulamento do Parlamento
Europeo e do Consello polo que se modifica o Regulamento (CE) nº 883/2004 sobre a coordinación
dos sistema de seguridade social e o Regulamento (CE) nº 987/2009, polo que se adoptan as normas
de aplicación do Regulamento (CE) nº 883/2004  (Terxto pertinente para efectos do EEE e para Suiza)
[COM (2016) 815 final] [COM (2016) 815 final Anexo] [2016/0397(COD] {SWD(2016)460 final}
{SWD(2016) 461 final}

No Rexistro Xeral do Parlamento de Galicia tivo entrada, co número 3366, o escrito das Cortes Xerais
polo que se achega documentación relativa á solicitude da Comisión Mixta para a Unión Europea
en relación coa consulta sobre a aplicación do principio de subsidiariedade relativa ao Regulamento
do Parlamento Europeo e do Consello polo que se modifica o Regulamento (CE) nº 883/2004 sobre
a coordinación dos sistema de seguridade social e o Regulamento (CE) nº 987/2009, polo que se
adoptan as normas de aplicación do Regulamento (CE) nº 883/2004  (Terxto pertinente para efectos
do EEE e para Suiza) [COM (2016) 815 final] [COM (2016) 815 final Anexo] [2016/0397(COD]
{SWD(2016)460 final} {SWD(2016) 461 final}

Conforme o establecido na norma segunda das Normas reguladoras do procedemento para o con-
trol do principio de subsidiariedade nos proxectos lexislativos da Unión Europea (BOPG 27 do 9 de
decembro de 2016), resolvo:

1º. Trasladarlles o referido escrito á Comisión 5ª, Sanidade, Política Social e Emprego, e aos portavoces
dos grupos parlamentarios e ordenar a súa publicación no Boletín Oficial do Parlamento de Galicia.

2º. Conforme o disposto na norma terceira das citadas normas, no prazo dos dez días naturais seguin-
tes á remisión do proxecto de acto lexislativo, os grupos parlamentarios poderán presentar propostas
de ditame motivado nas que deberán expoñer as razóns polas que consideran que o proxecto de acto
lexislativo da Unión Europea resulta contrario, en todo ou en parte, ao principio de subsidiariedade.

As propostas de ditame motivado presentaranse ante a Mesa, que as cualificará e admitirá a trámite
se reúnen os requisitos establecidos neste acordo.

A ausencia de propostas de ditame determinará a finalización do procedemento.

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

Santiago de Compostela, 16 de xaneiro de 2017
Miguel Ángel Santalices Vieira
Presidente
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PREGUNTA SOBRE A PRESENZA DE ATRACCIÓNS QUE EMPREGAN ANIMAIS NOS 

CONCELLOS GALEGOS 

 

Nos últimos meses teñen aparecido nos medios de comunicación as queixas cidadás ao 

respecto da permisividade legal co uso de animais, principalmente da familia dos équidos, 

en atraccións e os chamados ‘tiovivos’ en festas como Narón ou O Páramo. Segundo os 

expertos estes animais son sometidos a condicións de vida moi negativas e a xornadas de 

traballo que afectan ao seu comportamento e a súa saúde. 

 

O Anteproxecto de Lei de Protección Animal que anunciou a Xunta de Galicia e que se 

someteu ao periodo de alegacións incluía o veto ao uso de animais en atraccións máis non 

especifica se este emprego será obxeto de prohibición no caso dos famosos ‘tiovivos’ aínda 

que a interpretación puidera ir neste camiño. 

 

E por iso que preguntamos: 

 Inclúe a Xunta a prohibición de uso de animais en atraccións e tiovivos con 

independencia da súa especie? 

 Cantas inspeccións foron realizadas en instalacións desta índole no periodo 2011-

2016, ambos anos inclusive? 
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PREGUNTA SOBRE O POSICIONAMENTO DAS DEPUTACIÓNS DA CORUÑA E PONTEVEDRA 

AO RESPECTO DA NECESARIA ABOLICIÓN DE PRÁCTICAS DE CRUELDADE ANIMAL COMO 

O TIRO AO POMBIÑO 

 

Nos últimos días de 2016 os plenos das Deputacións da Coruña e de Pontevedra 

manifestaron o seu apoio á campaña iniciada pola Asociación Animalista Libera e a 

Fondation Franz Weber para reclamar a abolición dunha práctica legal dende 1993, o 

cruento tiro ao pombiño, consistente nuns campionatos que teñen lugar en tan só dous 

municipios do noso país: O Grove e Trazo, e onde se ceiban, para realizar disparos, aves 

que xamáis puideron voar en liberdade. 

 

Disparar á queimarroupa contra animais que son mutilados nas ás e nas colas para que 

xeren un voo errático é salvaxe e anacrónico. Tampouco podemos esquecer que estas 

prácticas foron vetadas en 27 dos 28 países que compoñen a Unión Europea, e mesmo 

algunhas comunidades autónomas xa afondaron na cuestión prohibindo por Lei estes 

campionatos de violencia. 

 

Milleiros de sinaturas, as Deputacións e a cidadanía reclaman a abolición dun barbaridade 

xurídica que, agora, continúa a lexitimar un espectáculo dantesco. 

 

E por iso que preguntamos: 

 Ten previsto a Xunta de Galicia algunha previsión legal para deixar de exceptuar o 

tiro ao pombiño como práctica legalizada? 

 Cantos cartos adicou o goberno autonómico no periodo 2006-2016 para apoiar á 

Federación Galega de Tiro ao voo, e calquer outra entidade relacionada co tiro ao 

pombiño? 
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PREGUNTA SOBRE A PRÁCTICA DAS TOURADAS E A SÚA PERVIVENCIA COMO EXCEPCIÓN 

NO ORDENAMENTO XURÍDICO GALEGO 

 

No último ano tres municipios galegos que viñan subsidiando eventos tauromáquicos de 

xeito regular con cartos e medios públicos tomaron a determinación de suprimir esta clase 

de patrocinio do maltrato animal a través de diferentes medidas. Nos casos da Coruña, 

Sarria e Padrón, onde logo se sumarían as Deputacións provinciais da Coruña e Pontevedra, 

cada exercicio consistía nun acto de subsidio das touradas e novilladas como suposta forma 

de ocio, engrosando as contas bancarias de toureiros e empresarios fronte ás demandas 

cidadás. 

 

As touradas emorecen no noso país dun xeito acelerado e así tamén o reflicten as 

diferentes enquisas elaboradas polo Ministerio de Cultura. Aínda así, o goberno galego 

teima en manter unha excepción ignominiosa que só fai refozar o concepto de que a 

tortura e escarnio dun ser vivo está aceptada se este é un touro, pero non se pertence a 

unha especie diferente. 

 

Neste senso a plataforma Galicia, Mellor Sen Touradas e outras entidades locais teñen 

amosado que sen subsidio público ningún promotor taurino que organizar estes 

espectáculos de crueldade, máis continúan sendo legais. 

 

E por iso que preguntamos: 

 Ten a Xunta de Galicia previsión de suprimir a excepción aos eventos 

tauromáquicos da normativa autonómica? 

 E consciente o goberno galego que a inmensa maioría da Sociedade avala a 

abolición da tauromaquia? 

 Cantos eventos tauromáquicos tiveron lugar no ano 2014 e no ano 2015, e en qué 

municipios? 
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