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1. Procedementos parlamentarios

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

Resolución da Presidencia, do 28 de setembro de 2017, pola que se amplía o prazo
de presentación de emendas ao articulado ao Proxecto de lei de portos de Galicia
[(doc. núm. 14376, 10/PL-000005)] 

No Rexistro Xeral do Parlamento de Galicia tivo entrada, co número 17708, o escrito do G. P. dos
Socialistas de Galicia polo que solicita a ampliación do prazo para a presentación de emendas ao
articulado ao Proxecto de lei de portos de Galicia (doc. núm. 14376, 10/PL-000005).

A Presidencia, tendo en conta a inmediatez da conclusión do prazo —o día 2 de outubro de 2017—,
en uso da delegación temporal de competencias de xestión ordinaria da Mesa do Parlamento na Pre-
sidencia da Cámara (Acordo da Mesa do Parlamento do 31 de outubro de 2016, publicado no Boletín
Oficial do Parlamento de Galicia núm. 9, do 8 de novembro de 2016), resolve:

1º. Admitir a trámite o documento número de rexistro de entrada 17708, presentado polo G. P. dos
Socialistas de Galicia.

2º. Ampliar, por terceira vez, o prazo de presentación de emendas ao articulado ao Proxecto de lei
de portos de Galicia (doc. núm. 14376, PL-000005), ata o día 4 de outubro de 2017 ás 18.30 horas.

3º. Dar conta deste acordo á Mesa e á Xunta de Portavoces.

4º. Notificar este acordo aos grupos parlamentarios.

5º. Publicar este acordo no Boletín Oficial do Parlamento de Galicia.

Santiago de Compostela, 28 de setembro de 2017
Miguel Ángel Santalices Vieira
Presidente

1.1.2.1.2. Proposicións de lei 

O Pleno do Parlamento, na sesión do 26 de setembro de 2017, adoptou os seguintes acordos:

Rexeitamento da toma en consideración

- 8740 (10/PPL-000007)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Proposición de lei de modificación da Lei 9/2011, do 9 de novembro, dos medios públicos de co-
municación audiovisual de Galicia
BOPG nº 112, do 10.05.2017
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Sometida a votación, obtense o resultado de 32 votos a favor, 39 votos en contra e ningunha abs-
tención, polo que non se toma en consideración.

Santiago de Compostela, 28 de setembro de 2017
Miguel Ángel Santalices Vieira
Presidente

O Pleno do Parlamento, na sesión do 26 de setembro de 2017, adoptou os seguintes acordos:

1.3. Procedementos de control e impulso
1.3.5. Mocións
1.3.5.4. Mocións tramitadas

Rexeitamento da iniciativa

- 16476 (10/MOC-000045)
Grupo Parlamentario de En Marea
Rodríguez Estévez, David e Quinteiro Araújo, Paula
Sobre as actuacións que debe levar a cabo a Xunta de Galicia en relación co actual modelo de pre-
vención e extinción de incendios forestais. (Moción a consecuencia da Interpelación nº 10899, pu-
blicada no BOPG nº 136, do 28.06.2017, e debatida na sesión plenaria do 12.09.2017)
BOPG nº 178, do 20.09.2017

Sométese a votación e resulta rexeitada por 31 votos a favor, 38 votos en contra e ningunha abstención.

- 16632 (10/MOC-000046)
Grupo Parlamentario de En Marea
Solla Fernández, Eva
Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego en relación co Anteproxecto de lei de
modificación da Lei 8/2008, do 10 de xullo, de saúde de Galicia. (Moción a consecuencia da Interpela-
ción nº 14385, publicada no BOPG nº 165, do 30.08.2017, e debatida na sesión plenaria do 12.09.2017)
BOPG nº 178, do 20.09.2017

Sométese a votación e resulta rexeitada por 31 votos a favor, 38 votos en contra e ningunha
abstención.

- 16666 (10/MOC-000047)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Torrado Quintela, Julio
Sobre as actuacións que debe levar cabo o Goberno galego en relación coa reforma da Lei 8/2008,
do 10 de xullo, de saúde de Galicia. (Moción a consecuencia da Interpelación nº 13965, publicada
no BOPG nº 165, do 30.08.2017, e debatida na sesión plenaria do 12.09.2017)
BOPG nº 178, do 20.09.2017

Sométese a votación e resulta rexeitada por 31 votos a favor, 38 votos en contra e ningunha
abstención.
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1.3.6. Proposicións non de lei
1.3.6.1. Proposicións non de lei en Pleno
1.3.6.1.4. Proposicións tramitadas

Aprobación sen modificacións

- 15393 (10/PNP-001208)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Antón Vilasánchez, María Ángeles e oito deputados/as máis
Sobre a demanda polo Goberno galego á Deputación Provincial da Coruña da creación dunha mesa
de traballo cos concellos da provincia da Coruña percorridos polo Camiño inglés a Santiago de Com-
postela e a prolongación do Camiño de Santiago a Fisterra-Muxía para a súa mellora
BOPG nº 174, do 13.09.2017

Sométese a votación e resulta aprobada sen modificacións por 38 votos a favor, 19 votos en contra
e 13 abstencións.

O texto aprobado é o seguinte:

«O Parlamento de Galicia insta a Xunta de Galicia para que se dirixa á Deputación Provincial da Co-
ruña para a creación da Mesa do Camiño de Santiago na provincia da Coruña, tal como xa foron
constituídas nas outras provincias. Esta mesa establecerá logo a súa organización interna con es-
pecial atención ás rutas xacobeas que discorren integramente pola provincia da Coruña: o Camiño
Inglés e a prolongación do Camiño de Santiago a Fisterra e Muxía.»

- 16054 (10/PNP-001240)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Puy Fraga, Pedro e quince deputados/as máis
Sobre a realización pola Xunta de Galicia, en colaboración coas universidades galegas, dun estudo
xurídico da posibilidade e mecanismos que permitan, respectando a legalidade vixente, incorporar
ao patrimonio público a propiedade das Torres de Meirás, coñecidas como Pazo de Meirás, sen
custo para a cidadanía galega. (Procedemento de urxencia)
BOPG nº 174, do 13.09.2017

Sométese a votación e resulta aprobada sen modificacións por 38 votos a favor, ningún voto en
contra e 32 abstencións.

O texto aprobado é o seguinte:

«O Parlamento insta a Xunta de Galicia a realizar un estudo xurídico, en colaboración coas univer-
sidades galegas, que analice a posibilidade e os mecanismos que, respectando a legalidade vixente,
permitan incorporar ao patrimonio público a propiedade das Torres de Meirás, tamén coñecidas
como Pazo de Meirás, actualmente en mans dos herdeiros legais de Francisco Franco, xefe do Es-
tado español durante os 40 anos da Ditadura, e sen que a dita incorporación ao patrimonio público
implique un novo custo para o pobo de Galicia, que xa o asumiu no ano 1938.»
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Aprobación por unanimidade con modificacións

- 11240 (10/PNP-001055)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Pierres López, María Luisa e tres deputados/as máis
Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego para aumentar a convocatoria de
concursos públicos de redacción de proxectos de arquitectura e urbanismo, así como propiciar fór-
mulas de participación dos profesionais novos e dos pequenos estudos
BOPG n.º 144, do 12.07.2017

Sométese a votación e resulta aprobada, con modificacións respecto do texto orixinal, pola unani-
midade dos 69 deputados e deputadas presentes.

O texto aprobado é o seguinte:

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

—Estableza convenios cos colexios profesionais dos campos da arquitectura, o urbanismo e a en-
xeñaría para promover e fomentar concursos de ideas, comprometéndose a un incremento pro-
gresivo deles ata acadar a porcentaxe do 20 %, sempre que sexa posible en atención ás actuacións
que se executen, do total das contratacións de proxectos de arquitectura, urbanismo ou enxeñaría,
no horizonte do ano 2020.

—Os órganos de contratación da Administración xeral da Comunidade Autónoma e do seu sector
público adopten e poñan en práctica medidas de discriminación positiva nos procesos de contra-
tación, que favorezan o acceso, ou a presenza, nas contratacións de proxectos e obra pública dos
profesionais novos e novas, así como dos pequenos estudios de arquitectura.»

- 15666 (10/PNP-001223)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Presas Bergantiños, Noa e cinco deputados/as máis
Sobre a actuación que debe levar a cabo o Goberno galego e as demandas que debe realizar ao
Goberno central en relación coa situación en que se atopan as autoescolas de Galicia a consecuen-
cia do conflito laboral do persoal examinador de tráfico.
BOPG nº 174, do 13.09.2017

Sométese a votación e resulta aprobada, con modificacións respecto do texto orixinal, pola unani-
midade dos 70 deputados e deputadas presentes.

O texto aprobado é o seguinte:

«O Parlamento de Galicia acorda instar a Xunta de Galicia a:

—Avaliar, en diálogo cos sectores afectados, o impacto da crise derivada dos conflitos coa Dirección
Xeral de Tráfico e a necesidade de impulsar medidas fiscais e económicas para evitar o peche de
pequenas e medianas empresas e o despedimento de traballadores e traballadoras.
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—Dirixirse ao Goberno Central para demandarlle a atención e negociación cos traballadores e tra-
balladoras do persoal examinador de tráfico de cara a buscar un consenso.

—Demandar do Goberno central a transferencia das competencias en materia de tráfico e segu-
ranza viaria.»

Rexeitamento da iniciativa

- 10437 (10/PNP-000974)
Grupo Parlamentario de En Marea
Vázquez Verao, Paula e Villares Naveira, Luis
Sobre a demanda á Xunta de Galicia en relación co aumento do número de equipos de valoración
e orientación (EVO) para acadar no presente ano a redución das listas de agarda para a valoración
do grao de discapacidade ata, como máximo, tres meses
BOPG nº 132, do 21.06.2017

Sométese a votación e resulta rexeitada por 32 votos a favor, 38 votos en contra e ningunha
abstención.

- 13052 (10/PNP-001113)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Bará Torres, Xosé Luís e cinco deputados/as máis
Sobre as actuacións do Goberno galego en relación co proxecto de construcción dun macrocom-
plexo comercial e de lecer no monte comunal de Liñeiriños-Cabral
BOPG nº 158, do 04.08.2017

Sométese a votación e resulta rexeitada por 19 votos a favor, 51 votos en contra e ningunha
abstención.

- 15198 (10/PNP-001200)
Grupo Parlamentario de En Marea
Sánchez García, Antón
Sobre a constitución dunha comisión parlamentaria de estudo para a elaboración participativa
dunha proposta de plan de transporte público de Galicia, así como as actuacións que debe levar a
cabo o Goberno galego ao respecto
BOPG nº 174, do 13.09.2017

Sométese a votación e resulta rexeitada por 32 votos a favor, 38 votos en contra e ningunha abstención.

- 15416 (10/PNP-001213)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Burgo López, María de la Concepción e tres deputados/as máis
Sobre o impulso polo Goberno galego da constitución dunha comisión especial para a análise do
expediente orixinal correspondente á doazón do pazo de Meirás a Franco, así como a procura e
presentación dos procedementos necesarios para recuperar a súa titularidade pública
BOPG nº 174, do 13.09.2017
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Sométese a votación e resulta rexeitada por 32 votos a favor, 38 votos en contra e ningunha
abstención.

Santiago de Compostela, 28 de setembro de 2017
Miguel Ángel Santalices Vieira
Presidente

1.3.6.3. Proposicións non de lei de iniciativa popular

A Mesa do Parlamento, na súa sesión do día 25 de setembro de 2017, adoptou o seguinte acordo: 

Coñecemento das sinaturas, admisión, publicación e prazo de asunción

- 8124 (10/PNL-000002)
Comisión Promotora
Proposición non de lei de iniciativa popular sobre a realización por parte da Consellería de Cul-
tura, Educación e Ordenación Universitaria das adaptacións necesarias para incluír a obrigato-
riedade da materia de Historia da Filosofía como  troncal na oferta de bacharelato, así como a
demanda ao Goberno do Estado para que propicie, nos traballos para o denominado Pacto edu-
cativo, un debate en profundidade sobre a situación da fisolofía no sistema educativo e a nece-
sidade da súa pervivencia
BOPG nº 104, do 25.04.2017

A Mesa toma coñecemento do escrito da Xunta Electoral de Galicia (doc. núm. 17260), polo que
comunica a acreditación das sinaturas válidas en relación coa Proposición non de lei de iniciativa
popular sobre a realización por parte da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Univer-
sitaria das adaptacións necesarias para incluír a obrigatoriedade da materia de Historia da Filosofía
como troncal na oferta de bacharelato, así como a demanda ao Goberno do Estado para que pro-
picie, nos traballos para o denominado Pacto educativo, un debate en profundidade sobre a si-
tuación da fisolofía no sistema educativo e a necesidade da súa pervivencia (doc. núm. 8124,
10/PNL-000002) e acorda:

1º. Admitir a trámite a devandita proposición non de lei.

2º. Publicar este acordo e o texto da proposición non de lei no Boletín Oficial do Parlamento de
Galicia.

3º. De conformidade co previsto no Regulamento do Parlamento e no artigo 16, apartados segundo
e terceiro da Lei 7/2015, do 7 de agosto, de iniciativa lexislativa popular e participación cidadá no
Parlamento de Galicia, os grupos parlamentarios poden asumir como propias e convertelas en pro-
posicións non de lei en pleno ou en comisión no prazo de 15 días hábiles, incluídos os sábados, a
partir do día seguinte ao da 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 Oficial da Cámara. Tal e como prevé o artigo citado,
de seren varios os grupos parlamentarios que manifesten a súa asunción, será asignada a propo-
sición non de lei ao primeiro que o solicite.
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4º. Notificar este acordo aos grupos parlamentarios, á Comisión Promotora e á Xunta Electoral de
Galicia.

Santiago de Compostela, 26 de setembro de 2017
Diego Calvo Pouso
Vicepresidente 1º

2.4. Organización e funcionamento do Parlamento
2.4.3. Convocatorias

Sesión plenaria (día 4 de outubro de 2017, ás 10.00 horas)

A Presidencia, de conformidade co disposto no artigo 53 do Regulamento do Parlamento, resolveu
convocar o Pleno do Parlamento para realizar sesión o próximo día 4 de outubro de 2017, ás 10.00
horas, no pazo do Parlamento.

De acordo coa Xunta de Portavoces e a Mesa, na reunión do día 27 de setembro de 2017, a orde
do día da sesión é a seguinte:

Punto único.

Debate anual de política xeral. Comparecencia do Sr. presidente da Xunta de Galicia para informar
e debater respecto da situación política da Comunidade Autónoma de Galicia (doc. núm. 16667,
10/DEBA-000001)
Publicación da iniciativa, BOPG nº 178, do 20.09.2017

Santiago de Compostela, 27 de setembro de 2017
Miguel Ángel Santalices Vieira
Presidente

4. Informacións e correccións de erros

4.2. Correccións de erros

Corrección de erros do acordo da Mesa do Parlamento, do 25 de setembro de 2017, polo que se
admite a trámite a Proposición non de lei de iniciativa popular sobre o apoio institucional na de-
fensa do Estado de dereito en Cataluña (16880 (10/PNL-000005).

A Mesa do Parlamento, na súa sesión do día 25 de setembro de 2017, admitiu a trámite a Proposi-
ción non de lei de iniciativa popular sobre o apoio institucional na defensa do Estado de dereito en
Cataluña (16880 (10/PNL-000005).

Advertido un erro material no acordo de admisión, procédese á súa corrección nos seguintes
termos:
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Onde di: «1º. Admitir a trámite a proposición non de lei de iniciativa popular.», debe dicir: «1º. Ad-
mitir a trámite a proposición non de lei de iniciativa popular coa substitución no punto 3 da parte
resolutoria da expresión “Insta o Goberno de España....” pola expresión “Insta a Xunta de Galicia a
dirixirse ao Goberno de España...”.»

Santiago de Compostela, 28 de setembro de 2017
Xosé Antón Sarmiento Méndez
Letrado oficial maior
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