REUNIÓN DA COMISIÓN 1ª,
INSTITUCIONAL, DE ADMINISTRACIÓN
XERAL, XUSTIZA E INTERIOR
Día: 06.02.2019

Hora: 10:30

A Comisión 1ª, Institucional, de Administración Xeral, Xustiza e Interior, da que
vostede forma parte, reunirase o próximo día 6 de febreiro de 2019, ás 10:30 horas, no
pazo do Parlamento.
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A orde do día é a seguinte :

Punto 1.

Preguntas orais

1.1

42397 (10/POC-006631)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Bará Torres, Xosé Luís e 5 máis
Sobre as previsións do Goberno galego en canto ao desenvolvemento da
Lei de policía galega e a demanda ao Goberno central das competencias de
tráfico, circulación de vehículos e seguridade cidadá
Publicación da iniciativa, BOPG n.º 411, do 15.01.2019

1.2

43503 (10/POC-006902)
Grupo Parlamentario de En Marea
Villares Naveira, Luis e 3 máis
Sobre as previsións da Xunta de Galicia respecto da retirada da
dependencia inmediata e financiamento dos grupos de emerxencias
supramunicipais (GES) por parte das alcaldías e a adopción de medidas
para garantir o cumprimento da lei neste ámbito
Publicación da iniciativa, BOPG n.º 419, do 25.01.2019

1.3

44594 (10/POC-007132)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Novo Fariña, María Isabel e 7 máis
Sobre as melloras implementadas no Centro de Atención de Emerxencias
112 Galicia para prestar a asistencia requirida pola cidadanía
Publicación da iniciativa, BOPG n.º 422, do 30.01.2019

1.4

44615 (10/POC-007140)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Prado del Río, Paula e 7 máis
Sobre as actuacións e o investimento previsto para renovar os elementos de
seguridade das sedes xudiciais de Galicia
Publicación da iniciativa, BOPG n.º 422, do 30.01.2019
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Punto 2.

Proposicións non de lei

2.1

11060 (10/PNC-001153)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Díaz Villoslada, Juan Manuel e 3 máis
Sobre a redacción e aprobación polo Goberno galego dun plan xeral de
infraestruturas e equipamentos deportivos de Galicia
Publicación da iniciativa, BOPG n.º 140, do 05.07.2017

2.2

18007 (10/PNC-001476)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Vilán Lorenzo, Patricia e 2 máis
Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego en relación
coa institución a masonería e o sufrimento daquelas persoas que padecen
persecución, sancións, condenas penais, exilio ou son executadas pola súa
defensa e a dos seus ideais
Publicación da iniciativa, BOPG n.º 188, do 06.10.2017

2.3

40114 (10/PNC-003234)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Bará Torres, Xosé Luís e 5 máis
Sobre a colaboración do Goberno galego no programa de identificación das
vítimas da fuga do forte de Ezkaba
Publicación da iniciativa, BOPG n.º 386, do 21.11.2018

2.4

40568 (10/PNC-003279)
Grupo Parlamentario de En Marea
Santos Queiruga, Carmen e 13 máis
Sobre a iniciación por parte do Goberno galego dos procedementos e
xestións necesarias para a declaración da toponimia galega como
Patrimonio da Humanidade, de acordo coa Real Academia Galega, e o
impulso dun plan concreto co fin de evitar a perda dos símbolos da
identidade cultural de Galicia, así como a asunción dun compromiso real
cos proxectos e iniciativas que están a traballar nese eido
Publicación da iniciativa, BOPG n.º 390, do 28.11.2018

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

O que lle comunico para o seu coñecemento e a súa convocatoria á devandita reunión.
Santiago de Compostela, 30 de xaneiro de 2019
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César Manuel Fernández Gil
Presidente da Comisión
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Asinado dixitalmente por:

César Manuel Fernández Gil na data 30/01/2019 17:04:29
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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.gal
15702 Santiago de Compostela
Galiza

Á Mesa do Parlamento
Luis Bará Torres, Montserrat Prado Cores, Ana Pontón Mondelo,
Xosé Luis Rivas Cruz, Olalla Rodil Fernández e Noa Presas Bergantiños,
deputadas e deputados do Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego
(BNG), ao abeiro do disposto no Regulamento da Cámara, presentan a seguinte
Pregunta para resposta oral en Comisión.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
1. O Pleno do Parlamento galego, na sesión do día 8 de abril de 2008,
aprobou a proposición de lei orgánica, para presentar perante a mesa do congreso
dos deputados, de transferencias a Galiza en materia de tráfico, circulación de
vehículos e seguranza viaria.
Segundo o texto do acordo, esta transferencia contribuiría directamente á
mellor e máis diferenciada atención a unha realidade específica galega, baseada
no espallamento da poboación, nas características singulares da súa rede viaria e
mais nas propias condicións orográficas e climáticas.
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Velaquí o articulado da lei:

1
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2. A citada proposición de lei foi sometida a debate de toma en
consideración polo Congreso o 7 de abril de 2010. O resultado da votación foi de
2
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rexeitamento da toma en consideración, cos votos en contra do PSOE e a
abstención do PP. Votaron a favor, ademais do BNG, o PNV, CiU e ERC-IUECV.
3. Por outra parte, no ano 2007 o parlamento galego aprobou a
Proposición de lei de policía de Galiza, que prevía que o novo corpo tería
competencias no ámbito da seguridade cidadá e exercería as función de policía
administrativa e xudicial.
Un dos obxectivos desta lei era que a policía galega asumise as
competencias en materia de tráfico e seguridade cidadá, para que era necesario
dar luz verde ás transferencias a Galiza neste eido.

En canto ás súas funcións, aparecen recollidas no artigo 15:
Artigo 15. Funcións.
1. O Corpo de Policía de Galicia, consonte o artigo 5 desta lei, exercerá
as seguintes competencias e funcións:
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a) No ámbito de seguridade cidadá:
1.º

A

vixilancia

e

protección

de

persoas,

órganos,

edificios,

establecementos e dependencias da Comunidade Autónoma de Galicia,
garantindo o normal funcionamento das instalacións e a seguridade dos
usuarios dos seus servizos.
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2.º Prestar auxilio nos casos de accidente, catástrofe ou calamidade
pública e participar na
execución dos plans de protección civil na forma en que se determina nas
leis.
3.º Prestar auxilio nas actuacións en materia de salvamento, se é
requirido para iso.
4.º As demais funcións legalmente atribuídas, especialmente:
-Protexer as persoas e os bens.
-Manter a orde pública, de acordo co ordenamento xurídico.
-Vixiar os espazos públicos.
-Protexer e colaborar nas manifestacións e manter a orde pública nas
grandes concentracións humanas cando fose requirido para iso.
-Prever a comisión de actos delituosos e intervir cando fosen cometidos.
-Intervir na resolución amigable de conflitos privados se fose requirido.
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-Cumprir as funcións de protección de seguridade cidadá atribuídas ás
forzas e corpos de seguridade pola Lei orgánica 1/1992.
b) No ámbito de policía administrativa:

4

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.gal
15702 Santiago de Compostela
Galiza

1.º Velar polo cumprimento das leis e disposicións do Estado aplicables
en Galicia e garantir o funcionamento dos servizos públicos esenciais.
2.º Velar polo cumprimento das leis de Galicia e das normas, disposicións
e actos emanados das demais institucións e órganos da Comunidade Autónoma,
mediante as actividades de investigación, inspección e denuncia, e a execución
forzosa das súas resolucións.
3.º A inspección das actividades sometidas á ordenación ou disciplina da
Comunidade Autónoma de Galicia, denunciando toda actividade ilícita.
Na execución deste tipo de funcións prestarase especial atención a:
-Velar polo cumprimento da normativa vixente sobre medio ambiente,
recursos mariños, caza, gandaría, saúde pública, incendios forestais, pesca
fluvial, ordenación urbanística, protección de camiños, costas e asuntos
marítimos, transporte e contaminación acústica.
-Velar polo cumprimento da normativa sobre o patrimonio histórico e
cultural galego para evitar o seu espolio ou destrución e para garantir a súa
salvagarda e protección.
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-No marco das funcións que lle atribúa a normativa específica, vixiar e
controlar o cumprimento da lexislación vixente en materia de xogo e de
espectáculos.
4.º Vixilancia e control do tráfico nas vías interurbanas do territorio da
Comunidade Autónoma de Galicia.
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5.º Vixiar, inspeccionar e controlar as empresas de seguridade privada,
os seus servizos e actuacións e os medios e persoal ao seu cargo, nos termos
establecidos na lexislación vixente.
6.º Informar, asistir e orientar os cidadáns.
7.º Colaborar coas institucións públicas de protección e tutela de
menores na consecución dos seus obxectivos, de conformidade coa lexislación
civil, penal e penitenciaria do Estado.
8.º Colaborar coas institucións públicas e privadas de protección e tutela
da inmigración e con aqueloutras que teñan como obxectivo previr e evitar
calquera forma de marxinación.
9.º Colaborar coas institucións públicas de protección e asistencia ás
vítimas de violencia de xénero.
10.º As demais funcións que lle atribúa a lexislación vixente.
c) No ámbito de policía xudicial, aquelas funcións que lle correspondan
de acordo co establecido no artigo 126 da Constitución, na Lei orgánica do
poder xudicial e na restante normativa vixente.
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2. As funcións enumeradas no punto anterior cumpriranse baixo os
principios de cooperación, coordinación e mutua colaboración co resto de forzas
e corpos de seguridade.
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3. Ademais, a Policía de Galicia poderá asumir todas aqueloutras
funcións que sexan delegadas ou transferidas á Comunidade Autónoma pola vía
do artigo 150.2 da Constitución, así como aqueloutras que lle sexan
encomendadas.

4. Tendo en conta o tempo transcorrido, a falta de desenvolvemento e
cumprimento da lei de policía galega e a parálise nas transferencias do Estado a
Galiza das competencias en materia de tráfico.

Por todo isto formúlase a seguinte pregunta para resposta oral en
comisión:
Que previsións ten en goberno galego en relación co desenvolvemento da
Lei de policía galega e a demanda ao goberno central da transferencia das
competencias en materia de tráfico, circulación de vehículos e seguranza cidadá?
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Santiago de Compostela, 3 de xaneiro de 2019

Asdo.: Luis Bará Torres
Montserrat Prado Cores
Noa Presas Bergantiños
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Olalla Rodil Fernández
Xosé Luis Rivas Cruz
Ana Pontón Mondelo
Deputadas e deputados do G.P. do BNG

Asinado dixitalmente por:

Xosé Luis Bará Torres na data 03/01/2019 11:59:07

María Montserrat Prado Cores na data 03/01/2019 11:59:11

Ana Pontón Mondelo na data 03/01/2019 11:59:12

Xose Luis Rivas Cruz na data 03/01/2019 11:59:14

Olalla Rodil Fernández na data 03/01/2019 11:59:15
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Noa Presas Bergantiños na data 03/01/2019 11:59:16
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1.2

43503(10/POC-006902)
Grupo Parlamentario de En Marea
Villares Naveira, Luis e 3 máis
Sobre as previsións da Xunta de Galicia respecto da retirada
da dependencia inmediata e financiamento dos grupos de
emerxencias supramunicipais (GES) por parte das alcaldías e a
adopción de medidas para garantir o cumprimento da lei neste
ámbito
Publicación da iniciativa, 419, 25.01.2019

Á MESA DO PARLAMENTO

Luís Villares Naveira, Carmen Santos Queiruga, David Rodríguez Estévez e
Paula Vázquez Verao, deputados e deputadas o Grupo Parlamentar de En
Marea, ao abeiro do disposto no artigo 156 do Regulamento da Cámara,
presentan a seguinte Pregunta para a súa resposta oral na Comisión 1.ª.

O convenio de colaboración subscrito entre a Xunta de Galicia, a Federación
Galega de Municipios e Provincias e as deputacións provinciais, en materia de
emerxencias e prevención e defensa contra incendios forestais, para o apoio ao
funcionamento dos Grupos de Emerxencia Supramunicipais cofinanciado
parcialmente co Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (FEADER)
no marco do PDR de Galicia 2014-202 ten por obxecto apoiar, dentro do “mapa
de emerxencias de Galicia”, o funcionamento dos Grupos de Emerxencias
Supramunicipais (GES), como grupos operativos en emerxencias de ámbito
supramunicipal.
Os GES cobren zonas rurais e concellos de menos de 20.000 habitantes. Na
actualidade, as 300 persoas que conforman os GES prestan servizo a 174
concellos, dos 313 concellos existentes.
No convenio vixente, no relativo ás competencias correspondentes á Xunta de
Galicia, establecese que a Vicepresidencia e Consellería de Presidencia,
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Administracións Públicas e Xustiza é o departamento encargado de xestionar as
competencias que en materia de protección civil e emerxencias ten atribuídas a
Comunidade Autónoma de Galicia, e máis especificamente, a Dirección Xeral de
Emerxencias e Interior encadrada na súa estrutura. Pola súa banda, a Consellería
de Medio Rural é o departamento encargado de xestionar as competencias
inherentes ás medidas de prevención e defensa contra os incendios forestais.

Ás Deputacións Provinciais correspóndelles a asistencia e cooperación xurídica,
económica e técnica aos concellos, para garantir a prestación integral e adecuada
dos servizos públicos, no territorio da súa competencia e, en particular, participar
na coordinación da administración local coa Comunidade Autónoma co fin de
garantir os principios de solidariedade e equilibrio intermunicipal. De acordo co
previsto na Lei 5/2007, do 7 de maio, de Emerxencias de Galicia, os órganos de
goberno provinciais exercerán as súas competencias garantindo a prestación do
servizo de protección civil e xestión de emerxencias, incluídos os servizos contra
incendios e de salvamento, naqueles municipios que non conten con servizos
propios.
Pola súa banda, os municipios deberán prestar á súa cidadanía os servizos
públicos que contribúan a satisfacer as necesidades e aspiracións da comunidade
de veciños, entre os que se atopan a seguridade en lugares públicos e a protección
civil e extinción de incendios, polo que teñen necesidade de contar con medios
para poder facer fronte ás súas competencias, compartidas e concorrentes, en
materia de protección civil e emerxencias.
Co convenio orixinal (asinado en 2012 e vencido a 31 de decembro de 2015),
prorrogado nunha primeira ocasión ata o 31 de decembro de 2018, prantéxase
agora a posibilidade de prorrogalo outros tres anos, ata o 31 de decembro de
2021.
Nos diversos convenios asinados entre Xunta, Fegamp e Deputacións, entre as
labores dos GES, ademais das típicas das emerxencias cotiás encárganselles
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labores de desbroce, tarefa totalmente incompatible coas emerxencias, xa que
merma a calidade de resposta ante tales incidencias, ao ser estes servizos de
resposta inmediata, tal e como se recolle na lexislación (Lei PC 17/2015 e Lei
5/2007 de Emerxencias de Galicia), así como traballos que non se poden
catalogar como parte das emerxencias, deixando unha parte do convenio ao
criterio do alcalde/alcaldesa de cada concello, para que dispoñan desta maneira

libremente dun servizo ao seu antollo, encomendándolles traballos de
barrendeiros/as municipais, construción, persoal para montar postos nas festas
populares, persoal de vías e obras, etc. malversando un servizo que debe estar
adicado á atención das emerxencias.
Baixo o prisma do Partido Popular, a esencia da creación dos GES era, non só
que os concellos dispuxeran dun servizo municipal de emerxencias controlado
directamente polas alcaldías e financiado pola Xunta e a Deputación, senón que
ese carácter municipalista se traducira nun catálogo de funcións non escrito ao
servizo do poder municipal.
Como é comprensible, os/as profesionais dos GES queren rematar con esa
utilización pseudocaciquil que nada ten que ver co que deberían ser as súas
funcións, pero as alcaldías non van prescindir facilmente dese control e desa
multifuncionalidade operativa, debido á cal, en moitos concellos os GES
poderían cualificarse como servizos públicos de terceira división: sen
instalacións axeitadas, sen materiais adecuados, contratados en categorías que
non lle corresponde, facendo tarefas que non lles competen, etc. Pola
precariedade das condicións, no seu traballo ven como se vulneran leis básicas
como a Lei 31/1995 de prevención de riscos laborais.
Segundo o convenio en vigor, a Xunta -a través de Vicepresidencia e da
Consellería de Medio Rural- financia o 60% do custe, os concellos un 20% e a
deputación respectiva o 20% restante.
Algúns concellos comprometéronse en facer dos GES uns grupos de emerxencias
CSV: REXISTRO-Z5YmQ7tg7-6
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dedicados única e exclusivamente ás emerxencias, onde se fan quendas de 24h,
teñen categoría e soldo acorde as súas funcións e cumpren con un servizo de
calidade para a cidadanía, pero isto so se da nalgúns concellos, polo que dende
En Marea entendemos cómpre afastar o servizo dos GES da dependencia
inmediata das alcaldías, posto que os concellos non deberan asumir o papel de

control que teñen actualmente e os GES deberan pertencer a un consorcio
provincial público, financiado pola Xunta ao 50% e polas Deputacións ao 50%.
A Lei 7/1985, de 2 de abril, Reguladora das Bases do Réxime Local, establece no
seu artigo 36 como competencia propia das Deputacións, “a prestación de
servizos públicos de carácter supramunicipal, e no seu caso, supracomarcal”,
polo que dende En Marea entendemos que as emerxencias, dentro das que se
engloban o servizo dos GES, debe ser asumido polas deputacións, non polos
concellos, pois que un concello preste un servizo supramunicipal vai contra o
estipulado normativamente.
O artigo 24 da citada Lei establece que “para facilitar a participación cidadá na
xestión dos asuntos locais e mellorar esta, os municipios poderán establecer
órganos territoriais de xestión desconcentrada, coa organización, funcións e
competencias que cada concello lle confira, atendendo ás características do
asentamento da poboación no termo municipal”, non facendo mención, en
ningún momento, ao termo supramunicipal.
O artigo 25 da mesma Lei establece que para a xestión dos seus intereses, os
municipios terán competencia para, entre outros aspectos, a protección civil,
prevención e extinción de incendios. Estas competencias enténdese son de
ámbito municipal, nunca supramunicipal, motivo polo cal naceron, por exemplo,
os parques dos consorcios dende os consorcios dependentes das Deputacións.
Por iso tamén, o financiamento dos servizos dos GES debe ser o mesmo que o
dos consorcios provinciais contra incendios e salvamento: 50% Xunta e 50%
CSV: REXISTRO-Z5YmQ7tg7-6
Verificación:
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Deputacións.
Por todo o exposto, os deputados e deputadas asinantes formulan as seguintes
Preguntas para a súa resposta oral en Comisión:



Ten previsto a Xunta afastar o servizo dos GES da dependencia inmediata
das alcaldías, encomendándoos ás Deputacións ou Consorcios Provinciais?.



Garantirá a Xunta que o financiamento do servizo dos GES non teña
participación municipal, repartíndose o mesmo entre Xunta e Deputacións?.



Ten previsto a Xunta levar a cabo algunha medida que asegure o
cumprimento da lei para os casos onde non se observe?

Santiago de Compostela, 15 de xaneiro de 2019.

Asdo.: Luís Villares Naveira
Carmen Santos Queiruga
David Rodríguez Estévez
Paula Vázquez Verao

CSV: REXISTRO-Z5YmQ7tg7-6
Verificación:
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Deputados e deputadas do G.P. de En Marea.

Asinado dixitalmente por:

Luis Villares Naveira na data 15/01/2019 11:12:36

Carmen Santos Queiruga na data 15/01/2019 11:12:46

David Rodríguez Estévez na data 15/01/2019 11:12:54

CSV: REXISTRO-Z5YmQ7tg7-6
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

Paula Vázquez Verao na data 15/01/2019 11:13:02
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44594(10/POC-007132)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Novo Fariña, María Isabel e 7 máis
Sobre as melloras implementadas no Centro de Atención de
Emerxencias 112 Galicia para prestar a asistencia requirida
pola cidadanía



1VCMJDBDJØOEBJOJDJBUJWB  

Á Mesa do Parlamento
María Isabel Novo Fariña, Paula Prado del Río, María Julia Rodríguez Barreira,
César Fernández Gil, Jacobo Moreira Ferro, Antonio Mouriño Villar, Alberto Pazos
Couñago e Diego Calvo Pouso ao abeiro do disposto no artigo 152 e concordantes
do Regulamento da Cámara, presentan ante esa Mesa, a seguinte Pregunta oral para
o seu debate en Comisión 1ª Institucional, Administración Xeral, Xustiza e
Interior.

Todos os esforzos son necesarios para certificar a seguridade de Galicia e de cada un
dos seus cidadáns, de aí que unha das prioridades da Xunta sexa unha forte aposta
pola seguridade, evidenciada polas melloras, avances e esforzos que se están a
realizar.
Para o desenvolvemento das funcións que ten a Xunta de Galicia ten especial
importancia a Axencia Galega de Emerxencias que a Lei de Emerxencias 5/2007 de 7
de Maio otórgalle como principais funcións: “xestionar o Centro de Atención de
Emerxencias 112 Galicia e prestar materialmente a asistencia requerida polos cidadáns
e polas cidadás a través del, ou dar traslado, segundo se estableza
regulamentariamente, daquelas que lles corresponda atender a outros organismos
competentes en materia”.
A xestión do CIAE 112 é, por tanto, unha das competencias fundamentais da AXEGA.
É un servicio esencial para a cidadanía de Galicia que debe ser correctamente
atendido.
O Centro de Atención de Emerxencias ubicado na Estrada é actualmente o máis
moderno de España e no seu seo producíronse moitos avances de cara o futuro das
emerxencias en Galicia.

CSV: REXISTRO-dX3XdQKQS-9
Verificación:
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O actual centro, de referencia estatal, está xa en pleno funcionamento, cun alto grao de
satisfacción e un núcleo central de respostas de emerxencias no que podemos
destacar varios piares básicos como a potencia tecnolóxica e o elemento integrador, xa
que se está intentando facer unha labor de integración de todos os servicios tendo polo
momento ao 112 e o 061 pero coa previsión da próxima integración da Garda Civil.
A gran capacidade resolutiva do centro actual queda reflectida polos balances que
indican que deu resolución a preto de 1 millón de chamadas no ano 2018 pero entre os
seus retos e obxetivos futuros deben estar a xestión dos cambios tecnolóxicos e
implementar a mellora da calidade e a mellora dos servicios de cara ós cidadáns

sempre na procura dos maiores estándares de eficiencia e eficacia na atención
cidadán.
Por todo isto, os
Comisión:

deputados

e deputadas formulan a seguinte pregunta oral en

-Que melloras se teñen implementado no Centro de Atención de Emerxencias 112
Galicia para prestar a asistencia requerida polos cidadáns e cidadás?

Santiago de Compostela, 24 de xaneiro de 2019.

Asinado dixitalmente por:
María Isabel Novo Fariña na data 24/01/2019 16:50:47
Paula Prado Del Río na data 24/01/2019 16:51:11
María Julia Rodriguez Barreira na data 24/01/2019 16:51:30
César Manuel Fernández Gil na data 24/01/2019 16:51:41
Antonio Mouriño Villar na data 24/01/2019 16:51:45
Alberto Pazos Couñago na data 24/01/2019 16:51:56

CSV: REXISTRO-dX3XdQKQS-9
Verificación:
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Diego Calvo Pouso na data 24/01/2019 16:52:06
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44615(10/POC-007140)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Prado del Río, Paula e 7 máis
Sobre as actuacións e o investimento previsto para renovar os
elementos de seguridade das sedes xudiciais de Galicia
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Á Mesa do Parlamento
Paula Prado del Río, María Isabel Novo Fariña, María Julia Rodríguez Barreira,
César Fernández Gil, Jacobo Moreira Ferro, Antonio Mouriño Villar, Alberto Pazos
Couñago e Diego Calvo Pouso ao abeiro do disposto no artigo 152 e concordantes
do Regulamento da Cámara, presentan ante esa Mesa, a seguinte Pregunta oral para
o seu debate en Comisión 1ª Institucional, Administración Xeral, Xustiza e
Interior.

A Xunta de Galicia mantén una relación convencional desde o ano 2006 co Ministerio
do Interior para garantir a seguridade dos edificios e instalacións xudiciais dependentes
da Xunta de Galicia a través das quendas necesarias de vixilancia e protección co
persoal dos corpos de seguridade que se integran na Dirección Xeral da Policía e na
Dirección Xeral da Garda Civil.

Co obxectivo esencial de avanzar un paso máis na protección das sedes xudiciais en
Galicia e minimizar os danos que puidesen acaecer nos edificios xudiciais, a Xunta de
Galicia vén de anunciar a dotación e renovación dos elementos de seguridade nas
sedes xudiciais, co fin de mellorar a vixilancia e protección, entendendo esta
seguridade globalmente, isto é, tanto no que se refire ás persoas coma no que se refire
ao patrimonio e integridade do edificio.
Polo exposto, os deputados e deputadas asinantes, formulan as seguintes preguntas
orais en comisión:

1. Que actuacións comprende a renovación dos elementos de seguridade das
sedes xudiciais?
2. Cal é o investimento previsto nesta actuación?

CSV: REXISTRO-UgoNGfr5z-5
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

Santiago de Compostela, 24 xaneiro de 2019.

Asinado dixitalmente por:

Paula Prado Del Río na data 24/01/2019 17:43:48
María Isabel Novo Fariña na data 24/01/2019 17:44:04
María Julia Rodriguez Barreira na data 24/01/2019 17:44:13
César Manuel Fernández Gil na data 24/01/2019 17:44:30
Jacobo Moreira Ferro na data 24/01/2019 17:44:33
Antonio Mouriño Villar na data 24/01/2019 17:44:46
Alberto Pazos Couñago na data 24/01/2019 17:44:54

CSV: REXISTRO-UgoNGfr5z-5
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

Diego Calvo Pouso na data 24/01/2019 17:45:06
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Proposicións non de lei

Reunión da Comisión 1ª, Institucional, de Administración Xeral,
Xustiza e Interior
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Orde do día

2.1

11060(10/PNC-001153)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Díaz Villoslada, Juan Manuel e 3 máis
Sobre a redacción e aprobación polo Goberno galego dun plan
xeral de infraestruturas e equipamentos deportivos de Galicia
Publicación da iniciativa, 140, 05.07.2017

Grupo Parlamentario

Á Mesa do Parlamento

Partido dos
Socialistas
de Galicia

O Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, por iniciativa dos seus
deputados e das súas deputadas, Juan Manuel Díaz Villoslada, Patricia Vilán
Lorenzo, Matilde Begoña Rodríguez Rumbo e Julio Torrado Quintela, a través
do 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 na
Comisión 1ª.

A Lei 3/2012, do 2 de abril, do deporte de Galicia, recoñece o deporte como
actividade de máxima importancia e relevancia nas sociedades modernas.
Asóciase directamente a un modo de vida saudable co que se contribúe á mellora
das propias condicións físicas, así como a valores de superación, loita, respecto
aos demais e ás normas, e de crecemento persoal baseado no esforzo e na mellora
do propio rendemento. Todos eles son valores sociais especialmente interesantes
no proceso de sociabilidade.

O título VI desta lei regula un dos capítulos clave para facer viable a actividade
deportiva en Galicia, o referido ás instalacións deportivas, tanto no que atinxe á
súa definición e rexistro coma no referido ao Plan xeral de instalacións e
equipamentos deportivos. Así, o artigo 78 da Lei 3/2012 establece que co
obxecto de garantir unha apropiada utilización dos recursos que as
administracións públicas destinen á promoción do deporte, elaborarase o Plan
xeral de instalacións e equipamentos deportivos de Galicia, do que deberá
informarse oportunamente ao Parlamento de Galicia, correspondéndolle á
Administración autonómica a redacción e aprobación deste plan.

O mencionado plan determinará os criterios xerais de actuación e a situación
xeográfica das instalacións e equipamentos deportivos de interese xeral,
establecerá as determinacións e a súa tipoloxía técnica e sinalará as etapas
necesarias para a súa execución.

O Plan xeral de instalacións e equipamentos deportivos de Galicia deberá ser
revisado cada cinco anos co fin de conseguir a súa actualización e adaptación ás
necesidades deportivas.

Rúa do Hórreo, s/n Parlamento de Galicia. Tfno: 981 551 530 – Fax: 981 551 418 · 15702 SANTIAGO DE COMPOSTELA gp-socialista@parlamentodegalicia.es

Grupo Parlamentario

O artigo 81 sinala a importancia do plan, xa que establecerá como finalidade
preferente posibilitar a práctica xeneralizada das actividades deportiva e física,
sen distinción de sexo, idade, condición física ou social.

Partido dos
Socialistas
de Galicia

O programa orzamentario 441A (Promoción da actividade deportiva) recolle nos
orzamentos xerais de cada ano os compromisos económicos do Goberno galego
en materia de instalación deportivas, sen que as prioridades estean establecidas
polo plan xeral esixido na Lei do deporte de Galicia.

Transcorridos xa cinco anos desde a entrada en vigor destas obrigas legais, segue
sen estar aprobado o Plan xeral de infraestruturas e equipamentos deportivos de
Galicia, polo que o Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, presenta a
seguinte proposición non de lei.

O Parlamento de Galicia insta o Goberno galego a redactar e aprobar sen máis
demora o Plan xeral de infraestruturas e equipamentos deportivos de Galicia.

Pazo do Parlamento, 23 de xuño de 2017

Asinado dixitalmente por:
Juan Manuel Díaz Villoslada na data 27/06/2017 11:34:05
Patricia Vilán Lorenzo na data 27/06/2017 11:34:17
Matilde Begoña Rodríguez Rumbo na data 27/06/2017 11:34:25
Julio Torrado Quintela na data 27/06/2017 11:34:30
Xoaquín María Fernández Leiceaga na data 27/06/2017 11:34:38
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2.2

18007(10/PNC-001476)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Vilán Lorenzo, Patricia e 2 máis
Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego en
relación coa institución a masonería e o sufrimento daquelas
persoas que padecen persecución, sancións, condenas penais,
exilio ou son executadas pola súa defensa e a dos seus ideais
Publicación da iniciativa, 188, 06.10.2017

Grupo Parlamentario

Á Mesa do Parlamento

Partido dos
Socialistas
de Galicia

O Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, por iniciativa das
súas deputadas e do seu deputado Patricia Vilán Lorenzo, Juan Manuel
Díaz Villoslada e Matilde Begoña Rodríguez Rumbo, a través do seu
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 1.ª, Institucional, de Administración Xeral,
Xustiza e Interior.
Exposición de motivos
O 24 de xuño de 2017 cumpríase o tricentenario da Masonería, institución
que hai 300 anos se atrevera a soñar cun ideal para a Humanidade sostido
sobre principios sinxelos: o dereito a pensar e o deber de tolerar, as
liberdades de conciencia e de pensamento, a tolerancia fraternal cara ao
outro e a dignidade humana máis aló de credos, clases sociais, razas, ideas
ou nacións. Lamentablemente, ao logo destes 300 anos todos os
fundamentalismos relixiosos, todos os totalitarismos políticos e todos os
pensamentos únicos coñecidos perseguiron os ideais dunha institución que
hoxe segue a estar severamente ameazada en 23 países do mundo.
España e Galicia non foron unha excepción nesta persecución. Por tal
motivo, no inicio do presente período parlamentario no Congreso dos
Deputados e a través dunha proposición non de lei, o Grupo Parlamentario
Socialista pedía a anulación de todas as sentenzas e condenas ditadas polo
Tribunal de Represión da Masonería e o Comunismo, entre outros tribunais
ilexítimos e ilegais, que condenaron a aquelas persoas que defenderon a
legalidade institucional, pretenderon o restablecemento dun réxime
democrático e tentaron vivir conforme a opcións amparadas polos dereitos
e liberdades recoñecidos hoxe pola Constitución de 1978.
Dende o Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, pensamos que no
Parlamento de Galicia debemos facer algo semellante.
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Por todo o anteriormente exposto, o Grupo Parlamentario dos Socialistas de
Galicia presenta a seguinte proposición non de lei para o seu debate en
Comisión:
Partido dos
Socialistas
de Galicia

O Parlamento galego insta a Xunta de Galicia a que:
1. Que recoñeza a honorabilidade da institución da Masonería.
2. Condene o sufrimento daquelas persoas que aínda hoxe sofren
persecución, sancións, condenas penais, exilio ou son executadas por
mor da defensa da Masonería e dos seus ideais profundamente
democráticos.
Pazo do Parlamento, 2 de outubro de 2017
Asdo.: Patricia Vilán Lorenzo
Juan Manuel Díaz Villoslada
Matilde Begoña Rodríguez Rumbo
Deputadas e deputado do G.P. dos Socialistas de Galicia
Asdo.: Xoaquín Fernández Leiceaga
Portavoz do G.P. dos Socialistas de Galicia
Asinado dixitalmente por:
Patricia Vilán Lorenzo na data 02/10/2017 13:44:01
Juan Manuel Díaz Villoslada na data 02/10/2017 13:44:07
Matilde Begoña Rodríguez Rumbo na data 02/10/2017 13:44:12
Xoaquín María Fernández Leiceaga na data 02/10/2017 13:44:14
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40114(10/PNC-003234)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Bará Torres, Xosé Luís e 5 máis
Sobre a colaboración do Goberno galego no programa de
identificación das vítimas da fuga do forte de Ezkaba
Publicación da iniciativa, 386, 21.11.2018

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.gal
15702 Santiago de Compostela
Galiza

Á Mesa do Parlamento
O Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego (BNG), a iniciativa
das deputadas e deputados Luis Bará Torres, Montserrat Prado Cores, Ana Pontón
Mondelo, Xosé Luis Rivas Cruz, Olalla Rodil Fernández e Noa Presas Bergantiños,
ao abeiro do disposto no Regulamento da Cámara, presenta a seguinte Proposición non
de lei para o seu debate en Comisión, sobre a colaboración do goberno galego no
programa de identificación das vítimas da fuga do Forte de Ezkaba.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
1. O pasado 22 de maio conmemorouse o 80 aniversario da fuga de máis de 800
presos políticos da prisión franquista do Forte de San Cristóbal en Pamplona (Forte
Ezkaba), que tivo lugar o 22 de maio de 1938. Como consecuencia da persecución
posterior, 208 dos fuxidos foron asasinados, 48 deles eran galegos. Os seus corpos foron
soterrados en foxas comúns que están a ser investigadas, localizadas e exhumadas polo
goberno navarro no marco dun proxecto de investigación e divulgación sobre a fuga de
Ezkaba.
O proxecto consta de varias liñas de actuación:
- Un sendeiro de memoria GR 225, desde Ezkaba a Urepel (Francia), lugar a
onde conseguiu chegar un preso.
- Un campo de traballo internacional no cemiterio das Botellas.
- O programa de localización e exhumación das foxas da fuga, e a conseguinte
identificación das vítimas.
1
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Parlamento de Galiza
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- O proxecto educativo “Escolas con memoria” con visitas de alumnado á Forte,
ás foxas e ao GR 225.
- Un libro e unha exposición sobre redes de solidariedade de mulleres cos presos
e as súas familias.
Para o desenvolvemento deste programa, o goberno navarro conta coa
colaboración de asociacións de memoria histórica e de institucións de diferentes
comunidades autónomas. Esta colaboración é imprescindíbel para atopar familiares das
vítimas desaparecidas e para a recollida de mostras de ADN e contrastalas cos restos das
persoas atopadas nas exhumacións. Segundo a información da que dispón o BNG, a
Xunta de Galiza non colabora no programa de identificación das vítimas da fuga de
Ezkaba que están aínda desaparecidas ou sen identificar.
Aínda que foi demandado por representantes do goberno navarro, a Xunta de
Galiza non participou o mes de marzo de 2018 n o I Encontro da Rede Interautonómica
de Memoria Histórica, no marco da cal se promoveu a sinatura, o 16 de marzo, da
"Declaración institucional de compromiso coa memoria histórica". Neste acto
participaron representantes dos gobernos autonómicos de Andalucía, Aragón, A Rioxa,
Asturias, Castela e León, Canarias, Cantabria, Cataluña, Euskadi, Extemadura, Illas
Baleares, Navarra e Valencia.

Polo anteriormente exposto, o Grupo Parlamentar do BNG presenta a seguinte
proposición non de lei para o debate en comisión:
“O Parlamento insta á Xunta de Galiza a:

2
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1. Colaborar co goberno de Navarra no programa de identificación das vítimas
galegas do Forte de Ezkaba mediante a localización de familiares, recollida de mostras
de ADN, envío das mesmas ao bando de ADN do goberno navarro.
2. Colaborar co goberno de Navarra e coas familias das vítimas no traslado e
enterramento digno dos galegos que foron asasinados na fuga de Ezkaba.
3. Realizar un acto público de recoñecemento e homenaxe aos galegos presos en
Ezkaba e aos que foron asasinados como consecuencia da fuga do 22 de maio de 1938.
4. Participar a partir de agora na Rede Interautonómica de Memoria Histórica,
nos seus encontros e nos programas que se leven a cabo desde a mesma.”

Santiago de Compostela, 12 de novembro de 2018

Asdo.: Luis Bará Torres
Montserrat Prado Cores
Noa Presas Bergantiños
Olalla Rodil Fernández
Xosé Luis Rivas Cruz
Deputadas e deputados do G.P. do BNG
Ana Pontón Mondelo
Portavoz do G.P. do BNG
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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.gal
15702 Santiago de Compostela
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Asinado dixitalmente por:

Xosé Luis Bará Torres na data 12/11/2018 13:51:33

María Montserrat Prado Cores na data 12/11/2018 13:51:38

Ana Pontón Mondelo na data 12/11/2018 13:51:40

Xose Luis Rivas Cruz na data 12/11/2018 13:51:41

Olalla Rodil Fernández na data 12/11/2018 13:51:42

Noa Presas Bergantiños na data 12/11/2018 13:51:44
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40568(10/PNC-003279)
Grupo Parlamentario de En Marea
Santos Queiruga, Carmen e 13 máis
Sobre a iniciación por parte do Goberno galego dos
procedementos e xestións necesarias para a declaración da
toponimia galega como Patrimonio da Humanidade, de acordo coa
Real Academia Galega, e o impulso dun plan concreto co fin de
evitar a perda dos símbolos da identidade cultural de
Galicia, así como a asunción dun compromiso real cos
proxectos e iniciativas que están a traballar nese eido
Publicación da iniciativa, 390, 28.11.2018

Á MESA DO PARLAMENTO

O Grupo Parlamentar de EN MAREA, a iniciativa dos deputados e deputadas
Carmen Santos Queiruga, Julia Torregrosa Sañudo, Luca Chao Pérez, Eva
Solla Fernández, Flora María Miranda Pena, Paula Vázquez Verao, Davide
Rodríguez Estévez, Paula Quinteiro Araujo, Marcos Cal Ogando, Ánxeles
Cuña Bóveda, Luís Villares Naveira, Manuel Lago Peñas, Antón Sánchez
García e Francisco Casal Vidal, ao abeiro do disposto no artigo 160 do
Regulamento da Cámara, presenta a seguinte Proposición non de lei para o seu
debate na Comisión 1.ª.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Os académicos galegos levan pelexando demasiado tempo por cuestións que
deberan ser prioridade do Goberno da Xunta, para protexer, por en valor e
promover a cultura, lingua e o patrimonio da nación galega.
Na Lei 3/1983, do 15 de xuño, de Normalización Lingüística, atopámonos cos
seguintes artigos que regulan as competencias e obrigas dos poderes públicos
galegos.
No seu artigo 2: “Os poderes públicos de Galicia garantiran o uso normal do
galego e do castelán, linguas oficiais da Comunidade Autónoma”.
No seu artigo 3: “Os poderes públicos de Galicia adoptarán as medidas oportunas
para que ninguén sexa discriminado por razón de lingua. Os cidadáns poderán
dirixirse aos xuíces e tribunais para obter a protección xudicial do dereito a
empregar a súa lingua”.

Así mesmo, no referente á toponimia, di no seu artigo 10:
1. Os topónimos de Galicia terán como única forma oficial a galega.
2. Correspóndelle á Xunta de Galicia a determinación dos nomes oficiais dos
municipios, dos territorios, dos núcleos de poboación, das vías de comunicación
interurbanas e dos topónimos de Galicia. O nome das vías urbanas será
determinado polo concello correspondente.
3. Estas denominacións son as legais a todos os efectos e a rotulación terá que
concordar con elas. A Xunta de Galicia regulamentará a normalización da
rotulación pública respectando en todos os casos as normas internacionais que
subscriba o Estado.
No mes de novembro de 2018, Vicente Feijóo Ares, en nome da Real Academia
Galega (RAG) defendeu ante a Real Sociedad Geográfica que, “non existe
ningunha rexión en Europa, mesmo nos atreveriamos a dicir no mundo, que se
aproxime en número, variedade e antigüidade a esta riqueza cultural que
singulariza o noso país".
Feijóo Ares tamén reivindicou o traballo de recollida de toponimia que se está
facendo en Galicia nos últimos anos, coa axuda de tecnoloxías informáticas e da
Rede que facilitan o traballo en liña dos especialistas e as achegas á poboación. E
reivindica a riqueza da toponimia galega xa que, "representa un tesouro cultural
excepcional pola súa densidade, variedade e antigüidade"; "temos topónimos con
máis de 2.000 anos de antigüidade que son o único vestixio das linguas celtas
faladas no noso territorio antes da chegada dos romanos".
Figueira Valverde falaba en 1976 de tres millóns de topónimos, os cálculos dos
académicos apuntan que na actualidade son moitos menos e existe a sospeita que
é debido a que se perderon moitos deles.
Esta cuestión necesita un compromiso claro e contundente do Goberno galego de
xeito concreto, e dunha sociedade galega en xeral que ten que ser informada e

concienciada por parte dos poderes públicos galegos, para que non se sigan
perdendo os símbolos da nosa identidade cultural.
Sen embargo, non foi ata o ano 2015 que, por primeira vez, se citou de forma
expresa a toponimia tradicional como un ben para protexer na Lei 10/2015, do 26
de maio, para a salvagarda do Patrimonio Cultural Inmaterial. E un ano despois
cando se aprobou no Parlamento galego a Lei 5/2016, do 4 de maio, do
patrimonio cultural de Galicia, dándolle á nosa toponimia o mesmo status que na
lei estatal.
Para os académicos, e para o grupo de En Marea, isto non é suficiente. Son
precisas maiores garantías de protección para o noso patrimonio toponímico. A
Xunta ten a obriga de poñer os medios para recoller e salvagardar un patrimonio
que corre un grave risco de desaparecer, debido aos cambios que experimentou
Galicia dende dúas ou tres décadas, uns cambios e deterioro que seguen en
avance.
O seguinte paso obrigado debe ser acadar a máxima protección para un
patrimonio inmaterial, a que proporciona a UNESCO (Organización das Nacións
Unidas para a Educación, a Ciencia e a Cultura).
Vivimos nun momento moi delicado para a toponimia galega, e para o noso
grupo, igual que para a RAG, é urxente rexistrar sen demora este caudal de
información lingüística, xeográfica, histórica e cultural que hai detrás dos nomes
que indentifican cada espazo e recuncho de Galicia de terra e do mar, do interior
e da costa. Toda esta riqueza forma parte da nosa memoria colectiva.
E por este motivo, O Grupo Parlamentar de En Marea presenta a seguinte
Proposición non de lei:
O Parlamento de Galicia insta á Xunta de Galicia a:
1- Iniciar os procedementos e xestións políticas necesarias para que, de acordo
coa RAG, a toponimia galega sexa declarada Patrimonio da Humanidade.

2- Que a Xunta de Galicia impulse un plan concreto e efectivo que amose un
compromiso claro co fin de non seguir perdendo os símbolos da nosa identidade
cultural.
3- Que a Xunta de Galicia se comprometa de xeito real cos proxectos e
iniciativas que están traballando neste eido dándolles maior apoio público e
dotándoos de recursos económicos, persoais e materiais necesarios e ofrecendo
maiores garantías de protección para o noso patrimonio toponímico.

Santiago de Compostela, 20 de novembro de 2018
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