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1.4.4.4. Preguntas de iniciativa popular 

A Mesa do Parlamento, na súa sesión do día 21 de xuño de
2016, adoptou os seguintes acordos:

Asignación, cualificación e publicación do acordo

- 51039 (09/PDC-000001) (09/POC-007691)
Vilán Lorenzo, Patricia
Pregunta de iniciativa popular sobre a práctica dos cans
encadeados en Galicia
BOPG nº 654, do 06.06.2016

- 51041 (09/PDC-000003) (09/POC-007693)
Vilán Lorenzo, Patricia
Pregunta de iniciativa popular sobre o emprego de animais
en ensaios de todo tipo na Comunidade Autónoma de Gali-
cia nos anos 2014 e 2015
BOPG nº 654, do 06.06.2016

A Mesa toma coñecemento do escrito da deputada dona Patri-
cia Vilán Lorenzo (doc. núm. 51255) polo que solicita asumir
como propias e converter en preguntas con resposta oral en
comisión as pregunta de iniciativa popular docs. núms. 51039
(09/PDC-000001) e 51041 (09/PDC-000003), e acorda:

1º. Asignar as preguntas á deputada.

2º. Cualificalas como preguntas con resposta oral na Comi-
sión 2ª, Ordenación Territorial, Obras Públicas, Medio
Ambiente e Servizos.

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

4º. Comunicar o acordo aos promotores da iniciativa.

- 51040 (09/PDC-000002) (09/POC-007692)
Trenor López, Gonzalo
Pregunta de iniciativa popular sobre o comercio ilegal de
animais e a fraude producida pola súa venda a través das
novas tecnoloxías
BOPG nº 654, do 06.06.2016

A Mesa toma coñecemento do escrito do deputado don Gon-
zalo Trenor López (doc. núm. 51251) polo que solicita asu-
mir como propia e converter en pregunta con resposta oral en
comisión a pregunta de iniciativa popular doc. núm. 51040
(09/PDC-000002), e acorda:

1º. Asignar a pregunta ao deputado.

2º. Cualificala como pregunta con resposta oral na Comisión
2ª, Ordenación Territorial, Obras Públicas, Medio Ambiente
e Servizos.

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

4º. Comunicar o acordo aos promotores da iniciativa.

Admisión a trámite e publicación

- 51508 (09/PDC-000005)
Pérez Sueiras, Rubén
Pregunta de iniciativa popular sobre a data prevista pola
Xunta de Galicia para a prohibición do acceso das persoas
menores de 12 anos ás touradas

- 51509 (09/PDC-000006)
Pérez Sueiras, Rubén
Pregunta de iniciativa popular sobre a situación na que se ato-
pan os animais abandonados recollidos e trasladados ás cancei-
ras da Deputación Provincial de Ourense, as inspeccións reali-
zadas e as medidas previstas polo Goberno galego ao respecto

- 51510 (09/PDC-000007)
Pérez Sueiras, Rubén
Pregunta de iniciativa popular sobre a inclusión polo Goberno
galego no Anteproxecto de lei de protección animal da prohi-
bición do uso de animais en atraccións e carruseis, así como
as inspeccións realizadas nese tipo de instalacións no período
2011-2016

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.
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3º. De conformidade co previsto no artigo 17, apartado ter-
ceiro, da Lei 7/ 2015, do 7 de agosto, de iniciativa lexislativa
popular e participación cidadá no Parlamento de Galicia, os
deputados e deputadas poden asumir como propias e con-
vertelas 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 Ofi-
cial da Cámara. Tal e como prevé o artigo citado, de seren
varios os deputados ou deputadas que manifesten a súa asun-
ción, será asignada a pregunta ao primeiro que o solicite.

Santiago de Compostela, 21 de xuño de 2016
Marta Rodríguez Arias
Vicepresidenta 1ª

1.4.5. Respostas a preguntas

A Mesa do Parlamento, na súa reunión do día 21 de xuño de
2016, tivo coñecemento das respostas da Xunta de Galicia ás
seguintes preguntas con resposta escrita:

Toma de coñecemento das respostas, remisión ás deputadas

e aos deputados, e publicación

- 51572 - 39564 (09/PRE-011296)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Vázquez Blanco, Emilio e 2 máis
Sobre o financiamento da Cidade da Cultura

- 51501 - 39674 (09/PRE-011301)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Pontón Mondelo, Ana Belén
Sobre os criterios da Xunta en relación coa dotación de fon-
dos bibliográficos ás bibliotecas galegas

- 51570 - 44909 (09/PRE-011693)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Méndez Romeu, José Luis e 3 máis
Sobre as actuacións que está a levar a cabo o Goberno
galego diante do Concello da Coruña para a reapertura da
cafetaría da estación de autobuses

- 51518 - 39673 (09/PRE-011892)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego

Pontón Mondelo, Ana Belén
Sobre os criterios da Xunta en relación coa dotación de fon-
dos bibliográficos ás bibliotecas galegas

- 51496 - 45929 (09/PRE-013149)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Val Alonso, José Ramón e 2 máis
Sobre a opinión e as actuacións que está a levar a cabo o
Goberno galego en relación coa pretensión das autoridades
francesas de obrigar os tripulantes dos barcos galegos aban-
deirados en Francia a darse de alta a cotizar no Établisse-
ment National des Invalides de la Marine

- 51498 - 48896 (09/PRE-013321)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Rodas Chapela, Daniel, e Jorquera Caselas, Francisco Xesús
Sobre os criterios seguidos para a repartición da cota de
xurelo condonada, a súa incidencia na das embarcacións que
teñen menos e as actuacións previstas para a súa unificación,
así como a realización dunha xestión conxunta da frota do
cerco que permita o mantemento da súa actividade e rendi-
bilidade

- 51500 - 49063 (09/PRE-013330)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Rodas Chapela, Daniel
Sobre os criterios defendidos polo Goberno galego na repar-
tición de cotas da xarda para outras artes distintas ao cerco e
o arrastre

- 51497 - 49600 (09/PRE-013380)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Val Alonso, José Ramón e 2 máis
Sobre a opinión do Goberno galego en relación coa xestión
da campaña da xarda para a frota de artes menores no ano
2016, as súas previsións respecto da demanda de modifica-
ción do actual sistema de repartición das posibilidades de
pesca e as actuacións que vai implementar para posibilitarlle
á frota a descarga das capturas accidentais desa especie no
que queda de ano

- 51499 - 49799 (09/PRE-013393)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Rodas Chapela, Daniel, e Adán Villamarín, María do Carme
Sobre os resultados das negociacións levadas a cabo pola Xunta
de Galicia e o Goberno central para regularizar as cotizacións
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dos mariñeiros enrolados en barcos de empresas galegas e ban-
deira francesa, así como a incidencia que vai ter a posible solu-
ción para as empresas armadoras e os traballadores

- 51571 - 50587 (09/PRE-013488)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Pontón Mondelo, Ana Belén, e Jorquera Caselas, Francisco
Xesús
Sobre a información e a actuación que vai levar a cabo a
Xunta de Galicia en relación coa situación padecida en datas
recentes polos viaxeiros do tren Talgo nocturno que opera na
liña Madrid-Vigo-Pontevedra, a consecuencia da insuficien-
cia de maquinistas de Renfe para cubrir as vacantes ocasio-
nadas polo plan de baixas voluntarias na residencia de
maquinistas de Ourense

Santiago de Compostela, 21 de xuño de 2016
Marta Rodríguez Arias
Vicepresidenta 1ª

2. Elección e composición do Parlamento, réxime e
goberno interior, organización e funcionamento

2.4. Organización e funcionamento do Parlamento
2.4.3. Convocatorias

Sesión plenaria (día 28 de xuño de 2016, 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 28 de xuño de
2016, ás 10.00 horas, no pazo do Parlamento.

De acordo coa Xunta de Portavoces e a Mesa, na reunión do
día 21 de xuño de 2016, a orde do día da sesión é a seguinte:

Punto 1. Elección de:

1.1 Tres membros do Consello Social da Universidade de
Vigo (doc. núm. 50578).

1.2 Catro membros do Consello Social da Universidade de
Santiago de Compostela (doc. núm. 51223).

Punto 2.Textos lexislativos

2.1 Debate e votación do Ditame, elaborado pola Comisión
1ª, Institucional, de Administración Xeral, Xustiza e Interior,

do Proxecto de lei pola que se modifica a Lei 4/2007, do 20
de abril, de coordinación de policías locais (doc. núm.
47240, 09/PL-000036).
Publicación do ditame da Comisión, BOPG nº 658, do 14.06.2016

Publicación de emendas e votos particulares, BOPG nº 658, do 14.06.2016

2.2 Proposta de tramitación, polo procedemento de lectura
única e urxencia, do Proxecto de Lei polo que se aproba
unha retribución de carácter extraordinario para os emprega-
dos do sector público autonómico de Galicia, en concepto de
recuperación dos importes efectivamente deixados de perci-
bir na parte proporcional ao tempo de servizos prestados no
período comprendido entre o 1 de xaneiro e o 28 de febreiro
de 2013 e, se é o caso, debate e votación do devandito pro-
xecto. (doc. núm. 51420, PL-000040)
Publicación do proxecto de lei, BOPG nº 663, do 22.06.2016

2.3 Debate e votación do Ditame, elaborado pola Comisión 5ª,
Sanidade, Política Social e Emprego, da Proposición de lei de
modificación da Lei 13/2008, do 3 de decembro, de servizos
sociais de Galicia (doc. núm. 47574, 09/PPL-000042)
Publicación do ditame da Comisión, BOPG nº 662, do 21.06.2016

Publicación de emendas e votos particulares, BOPG nº 662, do 21.06.2016

Punto 3. Solicitude de creación dunha comisión de investi-
gación, por proposta dos dezaoito deputados e deputadas do
G.P. dos Socialistas de Galicia, sobre a catástrofe que asolou
a empresa Fandicosta en Domaio (Moaña) (doc. núm.
51475, 09/SCI-000013)
Publicación da iniciativa, BOPG nº 663, do 22.06.2016

Punto 4. Mocións

4.1 51384 (09/MOC-000188)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Blanco Rodríguez, Noela
Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego
en materia de emprego público. (Moción a consecuencia da
Interpelación nº 3778, publicada no BOPG nº 58, do
26.02.2013, e debatida na sesión plenaria do 07.06.2016)
Publicación da iniciativa, BOPG nº 659, do 15.06.2016

4.2 51385 (09/MOC-000189)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Sobre as actuacións que debe levar a cabo a Xunta de Gali-
cia en relación co tratamento das augas residuais. (Moción a
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consecuencia da Interpelación nº 42684, publicada no
BOPG nº 539, do 21.10.2015, e debatida na sesión plenaria
do 07.06.2016)
Publicación da iniciativa, BOPG nº 659, do 15.06.2016

4.3 51386 (09/MOC-000190)
Grupo Parlamentario da Alternativa Galega de Esquerda
Sánchez García, Antón
Sobre a posición do Parlamento de Galicia en relación coa
xestión do Goberno galego no referido á situación do sector
lácteo, as demandas que debe realizar a Xunta de Galicia ao
Goberno central e as actuacións que debe levar a cabo ao
respecto. (Moción a consecuencia da Interpelación nº 43220,
publicada no BOPG nº 545, do 04.11.2015, e debatida na
sesión plenaria do 07.06.2016)
Publicación da iniciativa, BOPG nº 659, do 15.06.2016

Punto 5. Proposicións non de lei en Pleno

5.1 46042 (09/PNP-003819)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Asociación Galega de Familias Numerosas
De iniciativa popular, sobre redución do tipo impositivo do
IVE dos cueiros
Publicación da iniciativa, BOPG nº 658, do 14.06.2016

5.2 50551 (09/PNP-003711)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Prado Cores, María Montserrat, e Jorquera Caselas, Fran-
cisco Xesús
Sobre a posición do Parlamento de Galicia a respecto do
establecemento dun marco de relacións laborais e negocia-
ción colectiva
Publicación da iniciativa, BOPG nº 646, do 19.05.2016

5.3 50798 (09/PNP-003739)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Goldar Güimil, Jesús Antonio, e catorce deputados/as máis
Sobre a solicitude polo Goberno galego aos concellos da
Coruña, Lugo, Santiago de Compostela, Vigo e Ourense da
adopción das medidas necesarias durante o ano 2016 para
estender a gratuidade do transporte urbano aos menores de
dezaoito anos
Publicación da iniciativa, BOPG nº 652, do 01.06.2016

5.4 50889 (09/PNP-003756)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego

Adán Villamarín, María do Carme, e dous deputados/as máis
Sobre a realización polo Goberno galego das actuacións
necesarias para garantir o mantemento dos centros produti-
vos e dos postos de traballo de Alcoa en Galicia
Publicación da iniciativa, BOPG nº 652, do 01.06.2016

5.5 50903 (09/PNP-003757)
Grupo Parlamentario Mixto
Fernández Rodríguez, Mónica, e Martínez García, María
Consuelo
Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego
en relación coas deficiencias reflectidas no informe presen-
tado pola organización de conservación da natureza World
Wildlife Fund respecto do Plan director da Rede Natura 2000
en Galicia
Publicación da iniciativa, BOPG nº 652, do 01.06.2016

5.6 50924 (09/PNP-003759)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Vilán Lorenzo, Patricia, e cinco deputados/as máis
Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno
galego en relación co proxecto de decreto polo que se esta-
blece a ordenación de apartamentos turísticos, vivendas
turísticas e vivendas de uso turístico na Comunidade Autó-
noma de Galicia
Publicación da iniciativa, BOPG nº 656, do 08.06.2016

5.7 51317 (09/PNP-003792)
Grupo Parlamentario da Alternativa Galega de Esquerda
Vázquez Díaz, Ramón, e cinco deputados/as máis
Sobre a aplicación polo Goberno galego, para o curso 2016-
2017, dunha tarifa de matrícula reducida a todos os estudan-
tes universitarios sen dereito á docencia procedentes das
antigas licenciaturas e dos novos graos establecidos polo
Espazo Europeo de Educación Superior
Publicación da iniciativa, BOPG nº 659, do 15.06.2016

5.8 51285 (09/PNP-003787)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Ferreiro Vidarte, María de los Ángeles, e tres deputados/as máis
Sobre as demandas que debe realizar o Goberno galego ao
Goberno central en relación co baremo para a valoración
do grao de discapacidade das persoas con enfermidades
neurodexenerativas, e os seus procesos de revisión e
actualización
Publicación da iniciativa, BOPG nº 659, do 15.06.2016
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Punto 6. Interpelacións

6.1 44913 (09/INT-001706)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Soneira Tajes, María Soledad, e catro deputados/as máis
Sobre a política do Goberno galego en relación coa situación
demográfica de Galicia e as súas consecuencias para a eco-
nomía e a sociedade
Publicación da iniciativa, BOPG nº 573, do 16.12.2015

6.2 51050 (09/INT-001979)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Paz Franco, María Tereixa
Sobre a política de prevención e defensa contra incendios
forestais da Xunta de Galicia
Publicación da iniciativa, BOPG nº 656, do 08.06.2016

6.3 51309 (09/INT-001984)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Burgo López, María Concepción, e dous deputados/as máis
Sobre a diminución do persoal docente e investigador no
Sistema universitario de Galicia nos últimos anos
Publicación da iniciativa, BOPG nº 659, do 15.06.2016

Punto 7. Preguntas para resposta oral do presidente da Xunta

7.1 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
Publicación da iniciativa, BOPG nº 663, do 22.06.2016

7.2 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
Publicación da iniciativa, BOPG nº 663, do 22.06.2016

7.3 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 ataso na dispensación dos medi-
camentos contra a hepatite C
Publicación da iniciativa, BOPG nº 663, do 22.06.2016

Punto 8. Preguntas ao Goberno

8.1 50740 (09/POP-004972)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Dorado Soto, Javier, e tres deputados/as máis
Sobre as previsións da Xunta de Galicia respecto da cons-
trución da estación intermodal de Vigo
Publicación da iniciativa, BOPG nº 652, do 01.06.2016

8.2 51638 (09/PUP-000282)
Grupo Parlamentario da Alternativa Galega de Esquerda
Fajardo Recouso, Juan Manuel, e cinco deputados/as máis
Sobre as medidas que vai implementar o Goberno galego
para evitar o incremento dos accidentes laborais graves
Publicación da iniciativa, BOPG nº 663, do 22.06.2016

8.3 47349 (09/POP-004508)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Docasar Docasar, Ricardo Vicente, e dous deputados/as máis
Sobre a valoración pola Xunta de Galicia da posibilidade de
dotar de tabletas os centros educativos que imparten a etapa
de educación infantil
Publicación da iniciativa, BOPG nº 606, do 24.02.2016

8.4 45707 (09/POP-004226)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Acuña do Campo, María Carmen, e dous deputados/as máis 
Sobre as actuacións levadas a cabo polo Goberno galego para o
cumprimento do disposto na Lei 5/2015, do 26 de xuño, de
dereitos e garantías da dignidade das persoas enfermas terminais
Publicación da iniciativa, BOPG nº 590, do 27.01.2016

8.5 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
Publicación da iniciativa, BOPG nº 663, do 22.06.2016

8.6 45253 (09/POP-004129)
Grupo Parlamentario Mixto
Martínez García, María Consuelo
Sobre as previsións da Xunta de Galicia en relación coa amplia-
ción dos contratos dos traballadores e traballadoras de Seaga
Publicación da iniciativa, BOPG nº 585, do 20.01.2016
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8.7 49019 (09/POP-004744)
Grupo Parlamentario da Alternativa Galega de Esquerda
Sánchez García, Antón, e cinco deputados/as máis
Sobre as razóns da Xunta de Galicia para recorrer a traballa-
dores do sector privado en lugar do persoal de Seaga para os
traballos de limpeza dos montes
Publicación da iniciativa, BOPG nº 626, do 06.04.2016

8.8 49617 (09/POP-004837)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Balseiro Orol, José Manuel, e sete deputados/as máis
Sobre as actuacións concretas susceptibles de realización, ao
abeiro do convenio de colaboración proposto a través da
Consellería do Medio Rural aos concellos galegos, para a
participación na prevención e defensa contra incendios
forestais durante os anos 2016, 2017 e 2018
Publicación da iniciativa, BOPG nº 635, do 20.04.2016

8.9 50310 (09/POP-004929)
Grupo Parlamentario da Alternativa Galega de Esquerda
Fajardo Recouso, Juan Manuel, e cinco deputados/as máis
Sobre as previsións do Goberno galego respecto da ins-
talación dos medios técnicos necesarios para posibilitar-
lles aos mariscadores da ría de Ferrol a obtención das
guías de transporte de xeito telemático sen necesidade de
desprazarse fisicamente á máquina de expedición do
documento
Publicación da iniciativa, BOPG nº 646, do 19.05.2016

Os grupos parlamentarios poderán presentar emendas ás
mocións e ás proposicións non de lei ata seis horas antes do
inicio da sesión, ao abeiro do disposto no artigo 161.2 do
Regulamento.

Santiago de Compostela, 21 de xuño de 2016

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 14 de
xuño de 2016 en relación cos propoñentes da pregunta con res-
posta escrita (doc. núm. 51367 09/PRE-013546)

Advertido un erro material no oficio de execución dos acor-
dos da Mesa do Parlamento do 14 de xuño de 2016, procé-
dese á súa corrección nos seguintes termos:

Débense cambiar os  propoñentes da iniciativa de referencia
e, por tanto, onde di:

«- 51367 (09/PRE-013546)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Acuña do Campo, María Carmen e 3 máis
Sobre as previsións existentes respecto da inclusión dun punto
de venda de artesanía de Galicia en Santiago de Compostela
dentro da colaboración estival anunciada entre a Fundación
Centro Galego da Artesanía e do Deseño, dependente da
Dirección Xeral de Comercio, e a Fundación Museo Eugenio
Granell, así como a súa autorización polo Goberno galego.»

Debe dicir:

«- 51367 (09/PRE-013546)
Grupo Parlamentario Mixto
Iglesias Sueiro, Carmen
Sobre as previsións existentes respecto da inclusión dun punto
de venda de artesanía de Galicia en Santiago de Compostela
dentro da colaboración estival anunciada entre a Fundación
Centro Galego da Artesanía e do Deseño, dependente da
Dirección Xeral de Comercio, e a Fundación Museo Eugenio
Granell, así como a súa autorización polo Goberno galego.»

Santiago de Compostela, 22 de xuño de 2016
Xosé Antón Sarmiento Méndez

Letrado oficial maior
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