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O Pleno do Parlamento, na sesión do 24 de maio de 2016,
adoptou os seguintes acordos:

1. Procedementos parlamentarios
1.3. Procedementos de control e impulso
1.3.5. Mocións

1.3.5.4. Mocións tramitadas

Rexeitamento da iniciativa

- 50561 (09/MOC-000181)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Pontón Mondelo, Ana Belén
Sobre as actuacións que debe levar a cabo a Xunta de Gali-
cia en materia lingüística (Moción a consecuencia da Inter-
pelación nº 45918, publicada no BOPG nº 594, do 3.2.2016,
e debatida na sesión plenaria do 10.5.2016)
BOPG nº 646, do 19.05.2016

Sométese a votación e resulta rexeitada por 29 votos a favor,
37 votos en contra e ningunha abstención.

- 50604 (09/MOC-000182)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Losada Álvarez, Abel Fermín
Sobre as actuacións que debe levar a cabo a Xunta de Gali-
cia en relación coa oferta de solo industrial e a posta en fun-
cionamento da Plataforma Loxística e Industrial de Salvate-
rra-As Neves, PLISAN (Moción a consecuencia da Interpe-
lación nº 47971, publicada no BOPG nº 613, do 9.3.2016, e
debatida na sesión plenaria do 10.5.2016)
BOPG nº 646, do 19.05.2016

Sométese a votación por puntos e o resultado é o seguinte:

-Puntos 1, 3.1, 3.2 e 3.4: rexeitados por 29 votos a favor, 37
votos en contra e ningunha abstención.

-Puntos 2 e 3.3: rexeitados por 26 votos a favor, 37 votos en
contra e 3 abstencións.

- 50605 (09/MOC-000183)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Gallego Calvar, María Carmen
Sobre as actuacións que debe levar a cabo a Xunta de Gali-
cia en materia de loita contra a pobreza e a exclusión social

(Moción a consecuencia da Interpelación nº 49348, publi-
cada no BOPG nº 631, do 14.4.2016, e debatida na sesión
plenaria do 10.5.2016)
BOPG nº 646, do 19.05.2016

Sométese a votación e resulta rexeitada por 29 votos a favor,
37 votos en contra e ningunha abstención.

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

- 46288 (09/PNP-003354)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Balseiro Orol, José Manuel
Sobre o desenvolvemento pola Xunta de Galicia do plan de
apoio á pesca artesanal anunciado pola Consellería do Mar e
dirixido a mellorar a súa competitividade, así como as con-
dicións de traballo dos seus profesionais
BOPG nº 598, do 10.02.2016

Sométese a votación e resulta aprobada sen modificacións por
38 votos a favor, 33  votos en contra e ningunha abstención.

O texto aprobado é o seguinte:

«O Parlamento de Galicia insta a Xunta de Galicia a desen-
volver o plan de apoio á pesca artesanal anunciado pola
Consellería do Mar e dirixido a mellorar a competitividade
deste segmento de frota e as condicións de traballo dos seus
profesionais.»

- 49416 (09/PNP-003606)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Goldar Güimil, Jesús Antonio, e seis deputados/as máis
Sobre a execución no ano 2016 dos dous primeiros treitos da
autovía do Morrazo, así como o remate nese ano da redac-
ción e aprobación do proxecto do terceiro treito
BOPG nº 635, do 20.04.2016

Sométese a votación e resulta aprobada sen modificacións por
38 votos a favor, 33 votos en contra e ningunha abstención.

O texto aprobado é o seguinte:
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«O Parlamento de Galicia insta a Xunta de Galicia a que no
ano 2016 estean en execución os dous primeiros treitos da
autovía do Morrazo e que neste mesmo ano sexa rematada a
redacción e se aprobe o  proxecto do terceiro treito.»

Aprobación con modificacións

- 50176 (09/PNP-003672)
Grupo Parlamentario Mixto
Martínez García, María Consuelo, e Fernández Rodríguez,
Mónica
Sobre as actuacións que debe levar a cabo a Xunta de Gali-
cia en relación coas mensualidades que a empresa Linorsa,
adxudicataria de numerosos servizos para a Administración
galega, lles debe aos seus traballadores
BOPG nº 642, do 11.05.2016

Sométese a votación e resulta aprobada, con modificacións
respecto do texto orixinal, por 63 votos a favor, ningún voto
en contra e 7 abstencións.

O texto aprobado é o seguinte:

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

1. Solicitar ao administrador concursal de Linorsa o aboamento
dos salarios que se lle deben ao persoal da empresa coa maior
dilixencia posible de conformidade coa lexislacion vixente.

2. Continuar co proceso de revisión e resolución dos contra-
tos que manteñan con Linorsa, cando os trámites legais así o
permitan, e proceder a unha nova contratación con urxencia
para garantir a continuidade dos postos de traballo das per-
soas que prestan servizos nos edificios dependentes da
Administración galega.

3. Dirixirse ao resto das administracións públicas galegas
para que actúen do mesmo xeito en relación coa situación da
empresa Linorsa.

4. Trasladar á representación legal das traballadoras e traba-
lladores as accións que emprenda a Administración en rela-
ción cos tres puntos anteriores.»

Rexeitamento da iniciativa

- 49201 (09/PNP-003591)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Acuña do Campo, María Carmen, e catro deputados/as máis
Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego
en relación coa atención que se está a prestar ás persoas con
enfermidades psiquiátricas crónicas derivadas a residencias
da terceira idade
BOPG nº 630, do 13.04.2016

Sométese a votación e resulta rexeitada por 33 votos a favor,
39 votos en contra e ningunha abstención.

- 49515 (09/PNP-003612)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Paz Franco, María Tereixa
Sobre a actuación que debe levar a cabo a Xunta de Galicia
en relación cos gastos de publicidade e propaganda realiza-
dos polos distintos organismos e entidades do sector público
galego
BOPG nº 635, do 20.04.2016

Sométese a votación e resulta rexeitada por 33 votos a favor,
38 votos en contra e ningunha abstención.

- 50045 (09/PNP-003663)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Vázquez Blanco, Emilio, e dous deputados/as máis
Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego
en relación co sector do libro e das bibliotecas
BOPG nº 640, do 04.05.2016

Sométese a votación e resulta rexeitada por 33 votos a favor,
38 vostos en contra e ningunha abstención.

- 50089 (09/PNP-003667)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Prado Cores, María Montserrat
Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego
en relación coa reprogramación das citas para consultas de
revisión oncolóxica na Estrutura Organizativa de Xestión
Integrada de Santiago de Compostela, así como o funciona-
mento do programa informático de prescrición farmacéutica
Silicon
BOPG nº 640, do 04.05.2016

Sométese a votación e resulta rexeitada 33 por votos a favor,
38 votos en contra e ningunha abstención.
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- 50281 (09/PNP-003685)
Grupo Parlamentario da Alternativa Galega de Esquerda
Fajardo Recouso, Juan Manuel, e cinco deputados/as máis
Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego
en relación coas mensualidades que a empresa Linorsa,
adxudicataria do servizo de limpeza de varios edificios
públicos dependentes da Xunta de Galicia, lles debe aos seus
traballadores
BOPG nº 642, do 11.05.2016

Sométese a votación e resulta rexeitada por 33 votos a favor,
38 votos en contra e ningunha abstención.

Santiago de Compostela, 26 de maio de 2016
Miguel Ángel Santalices Vieira

Presidente

1.3.6.2. Proposicións non de lei en Comisión

1.3.6.2.4. Proposicións tramitadas

Comisión 6ª, Industria, Enerxía, Comercio e Turismo

A Comisión 6ª, Industria, Enerxía, Comercio e Turismo, na
súa sesión do 26 de maio de 2016, adoptou os seguintes
acordos:

Aprobación por unanimidade con modificacións

- 46690 (09/PNC-003875)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Adán Villamarín, María do Carme, e Jorquera Caselas, Fran-
cisco Xesús
Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego
e as demandas que debe realizar ao Goberno central en rela-
ción co proceso de deslocalización e a perda de postos de
traballo que se están a producir nas empresas auxiliares do
sector da automoción en Galicia
BOPG nº 602, do 17.02.2016

Sométese a votación e resulta aprobada con modificacións
respecto do texto orixinal, pola unanimidade dos 13 deputa-
dos e deputadas presentes.

O texto aprobado é o seguinte:

«O Parlamento de Galicia insta a Xunta de Galicia a promo-
ver novas acción conxuntas, de colaboración entre as admi-
nistración públicas, os centros tecnolóxicos e de coñemento,
as asociación representativas e as empresas da automoción
para fixar tecido industrial no sector en Galicia e evitar des-
prazamentos a outras áreas xeográficas, habilitando os
apoios adecuados  –en innovación, emprendemento indus-
trial, internacionalización– para que as empresas melloren a
súa competitividade tanto no ámbito local como no ámbito
global e sigan a crear riqueza e emprego en Galicia con
vocación de futuro.»

Rexeitamento da iniciativa

- 42398 (09/PNC-003541)
Grupo Parlamentario da Alternativa Galega de Esquerda
Sánchez García, Antón
Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego
en relación co impacto da apertura de grandes superficies
comerciais no pequeno comercio de Galicia
BOPG nº 534, do 14.10.2015

Sométese a votación por puntos.

- Puntos 1 e 2: rexeitados por 5 votos a favor, 8 votos en con-
tra e 0 abstencións.

- Punto 3: rexeitado por 2 votos a favor, 8 votos en contra e
3 abstencións

- 48385 (09/PNC-004026)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Losada Álvarez, Abel Fermín, e dous deputados/as  máis
Sobre a presentación polo Goberno galego no Parlamento de
Galicia dun plan especial de actuación fronte á evolución
dos prezos dos combustibles
BOPG nº 620, do 22.03.2016

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

Santiago de Compostela, 26 de maio de 2016

María Soledad Soneira Tajes
Vicepresidenta 2ª
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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, do 24 de maio de 2016, pola que se

admite a trámite o escrito das Cortes Xerais polo que se achega

documentación relativa á consulta sobre a aplicación do princi-

pio de subsidiariedade na Proposta de regulamento do Parla-

mento Europeo e do Consello polo que se definen as caracte-

rísticas dos barcos de pesca (Texto refundido [COM (2016) 273

final] [COM (2016) 273 final Anexos][2015/0145(COD)]

-09/UECS-000259 (50776)
Consulta sobre a aplicación do principio de subsidiariedade
na Proposta de regulamento do Parlamento Europeo e do
Consello polo que se definen as características dos barcos de
pesca (Texto refundido [COM (2016) 273 final] [COM
(2016) 273 final Anexos][2015/0145(COD)]

No Rexistro Xeral do Parlamento de Galicia tivo entrada, co
número 50776, 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 de
regulamento do Parlamento Europeo e do Consello polo que
se definen as características dos barcos de pesca (Texto
refundido [COM (2016) 273 final] [COM (2016) 273 final
Anexos][2015/0145(COD)].

Conforme o establecido na norma segunda das Normas
reguladoras do procedemento para o control do principio de

subsidiariedade nos proxectos lexislativos da Unión Euro-
pea (nos BOPG núms. 276, do 16 de xullo de 2010, e 446,
do 7 de abril de 2011), resolvo:

1º. Trasladar o referido escrito á Comisión de Asuntos Euro-
peos 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 nor-
mas, no prazo dos dez días naturais seguintes á remisión do
proxecto de acto lexislativo, os grupos parlamentarios pode-
rán 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
da Comisión Permanente non Lexislativa para Asuntos
Europeos, que as cualificará e admitirá a trámite se reúnen
os requisitos establecidos neste acordo.

A ausencia de propostas de ditame determinará a finaliza-
ción do procedemento.

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

Santiago de Compostela, 24 de maio de 2016

Miguel Ángel Santalices Vieira
Presidente 
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