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1.

Solicitude de creación dunha comisión de investigación a
proposta dos Grupos Parlamentarios do Bloque Nacionalista
Galego e de En Marea, para investigar as autorizacións,
contratos, concesións e en xeral todas as relacións do grupo
Villar Mir co sector público galego, nomeadamente o
seguimento, análise e investigación do intento de venda e
segregación das centrais dos ríos Xallas e Grande (doc. núm.
9589, 10/SCI-000004)
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Á MESA DO PARLAMENTO

Os Grupos Parlamentares do Bloque Nacionalista Galego e de En Marea,
ao abeiro do disposto no artigo 52 do Regulamento da Cámara, presentan a seguinte
Solicitude de constitución dunha Comisión de Investigación que terá por obxecto
investigar as autorizacións, contratos, concesións e en xeral todas as relacións
do Grupo Villar Mir co sector público galego, nomeadamente o seguimento,
análise e investigación do intento de venda e segregación das centrais dos ríos
Xallas e Grande.

A actuación xudicial denominada “Operación Lezo” está a investigar a trama
de corrupción xestada en torno á empresa pública madrileña “Canal de Isabel II”, ao
financiamento ilegal do Partido Popular e o cobro de sobornos e comisións, e afecta
tanto a destacados altos cargos do Partido Popular, como a empresarios.

No marco desta operación, o xuíz ven de incluír como investigados
(anteriormente imputados) a Juan Miguel Villar Mir, Presidente e Conselleiro
Delegado do Grupo Villar Mir e dono do grupo OHL, e a Javier López Madrid,
Vice-Presidente e Conselleiro Delegado do Grupo Villar Mir, así como tamén
conselleiro de OHL, empresa pertencente ao Grupo Villar Mir.

O conglomerado de empresas baixo a presidencia de Villar Mir tivo e ten
numerosos intereses empresariais no noso país. Ademais en actividades que teñen
unha vinculación con decisións adoptadas desde o ámbito público, que finalmente se
acordan no propio Goberno galego ou en órganos vinculados ao mesmo. Dunha
banda, no sector da enerxía, a través de aproveitamentos hidráulicos ligados a
actividades de ferroaleaxes como é o caso de Ferroatlántica S.L., que están
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sometidos a autorizacións administrativas da Xunta de Galiza, que xa foron obxecto
de transferencia autorizada no seu día a favor das empresas dese grupo empresarial.
Este é un caso de grande relevancia xa que na actualidade está sobre a mesa a
eminente solicitude de segregación das centrais por parte da empresa, co obxectivo
de transferir a terceiros os aproveitamentos hidroeléctricos dos que é titular nos ríos
Xallas e Grande, segregando deste xeito esta actividade da de ferroaleaxe en Cee e
Dumbría. Doutra banda, ese grupo empresarial tamén é contratista do sector público
en Galiza, sendo adxudicatario de diferentes obras, como por exemplo as
adxudicacións da nova liña de atraque no porto vigués de Bouzas por 4,1 millóns de
euros ou para a mellora do calado de Punta Langosteira por 785.000 euros; e tamén
de concesións de servizos, como a adxudicación dos albergues do Camiño de
Santiago polo procedemento negociado sen publicidade por unha contía de 1,1
millóns de euros.

Por último, cabe destacar que Juan Miguel Villar Mir é Patrono e doante da
Fundación Manuel Fraga. Como patrono da Fundación Manuel Fraga, financiou a
rehabilitación da sede-edificio cunha “xenerosa doazón”, tal e como recolleron os
medios de comunicación no seu momento.

En aras da transparencia, acceso á información pública e do bo goberno, os
grupos parlamentares asinantes consideran que este Parlamento debe iniciar
inmediatamente unha investigación exhaustiva de todas as autorizacións, os
contratos, concesións, subvencións ou demais actos administrativos que relacionen á
Xunta de Galiza coas empresas do Grupo Villar Mir, así como das condicións en que
se produciron, co obxectivo de analizar a súa legalidade e derivar as posíbeis
responsabilidades políticas ou outras que dos datos se poidan deducir.

Por todo isto, os grupos parlamentares do Bloque Nacionalista Galego e
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de En Marea instan á creación dunha Comisión de Investigación que terá por
obxecto investigar as autorizacións, contratos, concesións e en xeral todas as
relacións do Grupo Villar Mir co sector público galego, nomeadamente o
seguimento, análise e investigación do intento de venda e segregación das
centrais dos ríos Xallas e Grande.

Santiago de Compostela, 29 de maio de 2017

Asdo.: Luís Villares Naveira
Portavoz do G.P. de En Marea
Ana Pontón Mondelo
Portavoz do G.P. do BNG

Asinado dixitalmente por:

Luis Villares Naveira na data 29/05/2017 16:30:36

Ana Pontón Mondelo na data 29/05/2017 16:48:17
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Á Mesa do Parlamento
Partido dos
Socialistas
de Galicia

O Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, a través do seu
portavoz e ao abeiro do disposto no artigo 112 do Regulamento da Cámara,
presenta ante esa Mesa a seguinte emenda á totalidade ao Proxecto de lei
protección e benestar dos animais de compañía en Galicia (PL-00010,
doc. núm. 8133), con expresa petición de devolución, en virtude das
seguintes consideracións:
1. O propio título do proxecto é incorrecto, pois “animal de
compañía” supón retroceder respecto a “animal doméstico”,
concepto este que inclúe máis especies que conviven co xénero
humano.
2. Vulnera a Lei orgánica 3/2007, do 22 de marzo, para a igualdade
efectivas de homes e mulleres e a propia Lei 7/2004, do 16 de xullo,
galega para a igualdade de mulleres e homes, posto que na
regulación do Comité Consultivo de Protección Animal (artigo 31)
non fai referencia expresa a que é obrigatoria a presenza equilibrada
de mulleres e homes, é dicir, presenza de mulleres e homes de forma
que, no conxunto ao que se refira, as persoas de cada sexo non
superen o 60 % nin sexan menos do 40 %.
3. Se realmente pretende a protección e o benestar efectivos dos
animais, debería facer obrigatoria a identificación de todos os
animais domésticos, sexan de compañía ou non.
Pero é que quizais a protección e o benestar efectivos dos animais non
sexa o verdadeiro fin deste proxecto. Así, só fai falta ollar as exclusións
do artigo 2: quedan fóra os équidos (que non son regulados por
lexislación específica) e “os animais empregados en calquera
espectáculo taurino, incluídos os encerros”. De novo, o Goberno da
Xunta de Galicia ampara o sufrimento gratuíto dos touros e, polo
tanto, un tipo de tortura, incluso á marxe de que os touros, encerros e
demais espectáculos taurinos non son patrimonio histórico-cultural dos
costumes de Galicia.
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4. Nesta liña, en canto ao uso de animais nos circos, estaría ben que o
proxecto regulase a creación dun observatorio de avaliación do uso
de animais domésticos nos circos e que traballaría durante un tempo
prudencial nun informe sobre as condicións nas que viven os animais
non silvestres empregados naqueles, de cara á posible prohibición do
seu uso.
5. Trátase dun proxecto que non recoñece o labor desinteresado das
asociacións de protección e defensa dos animais, polo tanto, inxusto:
no artigo 4 exclúe ás asociacións que non fosen declaradas de
utilidade pública, no artigo 22 non se permite o traballo dos/as
voluntarios/as nos casos de abandono e no artigo 29 non se recoñece
expresamente o seu carácter de interesadas nos procedementos
instados por infraccións administrativas, vulnerando claramente o
artigo 4.2 da Lei de procedemento administrativo 39/2015.
6. O artigo 9 regula as infraccións xenéricas: un absoluto despropósito,
pois non regula todas as posibles accións (e hai moitas máis) nin
tampouco contén redaccións axeitadas.
7. Este proxecto non semella ter como fin potenciar a adopción, pola
contra, ás veces semella querer favorecer a desaparición dos animais
(enfermos, por exemplo, aos que se refire o artigo 10, ou cando no
artigo 23 especifica uns prazos tremendamente curtos para atopar ao
seu dono).
8. Resulta cando menos curioso que non hai no proxecto nin unha soa
referencia á elaboración, xunto con entidades protectoras,
asociacións colaboradoras e o Comité Consultivo de Protección
Animal, de campañas e iniciativas de sensibilización para a
poboación en xeral sobre o contido da futura lei.
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9. Por último, respecto do procedemento sancionador, dúas cousas
chaman poderosamente a atención:
Partido dos
Socialistas
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a) Non tanto que as sancións sexan as mesmas que as do ano 2014,
senón que non se teña incluído unha disposición adicional que
autorice á Xunta de Galicia a modificar, anualmente, o importe das
sancións establecidas no artigo 41 con arranxo á variación anual do
IPC ou índice que o substitúa.
b) Que o artigo 49 do proxecto permita que se dea publicidade ás
sancións impostas -despois da súa firmeza na vía xudicial- e aos seus
responsables, indo en contra do Acordo do 15 de setembro de 2005,
do Pleno do Consello Xeral do Poder Xudicial e das resolucións máis
recentes da Axencia Española de Protección de Datos.

Pazo do Parlamento, 12 de maio de 2017
Asdo.: Xoaquín Fernández Leiceaga
Portavoz do G.P. dos Socialistas de Galicia
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Asinado dixitalmente por:
Xoaquín María Fernández Leiceaga na data 12/05/2017 16:45:06
Partido dos
Socialistas
de Galicia
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2.2

Debate de toma en consideración da Proposición de lei, do
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, de
modificación da Lei 1/2017, do 8 de febreiro, de orzamentos
xerais da Comunidade Autónoma de Galicia para o ano 2017
(doc. núm. 7958, 10/PPL-000002)
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Reunión do Pleno do Parlamento
Día: 06.06.2017
Hora: 10:00
Orde do día

2.2

7958(10/PPL-000002)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Proposición de lei de modificación da Lei 1/2017, do 8 de
febreiro, de orzamentos xerais da Comunidade Autónoma de
Galicia para o ano 2017
Publicación da iniciativa, 100, 19.04.2017
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O Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, a través do seu
portavoz e ao abeiro do disposto no artigo 122 do Regulamento da
Cámara, presenta ante esa Mesa a seguinte Proposición de lei de
modificación da Lei 1/2017, de 8 de febreiro, de orzamentos xerais da
Comunidade Autónoma de Galicia para o ano 2017.

Exposición de motivos

A Lei 1/2017, de 8 de febreiro, de orzamentos xerais da Comunidade
Autónoma de Galicia para o ano 2017, regula no seu artigo IV as
operacións de endebedamento da Comunidade Autónoma.
De acordo co establecido na Ley Orgánica 2/2012 de estabilidad
presupuestaria y sostenibilidad financiera :
No primeiro semestre de cada ano, o Goberno, mediante acordo do
Consello de Ministros e previo o informe do Consejo de Política Fiscal y
Financiera de las Comunidades Autónomas e da Comisión Nacional de
Administración Local, fixará os obxectivos de estabilidade orzamentaria,
en termos de capacidade ou necesidade de financiamento e o obxectivo de
débeda pública referidos aos tres exercicios seguintes, tanto para o
conxunto de Administracións Públicas como para cada un dos seus
subsectores. Dichos obxectivos estarán expresados en termos porcentuais
do Produto Interior Bruto nacional nominal.

O acordo do Consello de Ministros incluirá o límite de gasto non
financeiro do orzamento do Estado. Para la fixación do obxectivo de
estabilidade orzamentaria terase en conta a regra de gasto e o saldo
estrutural alcanzado no exercicio inmediato anterior.
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O Consello de Ministros do 2 de decembro de 2016, con posterioridade á
celebración do Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) o día 1 de
decembro de 2016 acordou unha nova marxe de déficit do que a
Comunidade Autónoma de Galicia pode dispor, superior á tomada na
elaboración da Lei de orzamentos xerais da Comunidade Autónoma de
Galicia para o ano 2017, e que se fixou no 0.6 % do PIB.

En a aplicación do artigo 12.4, da Lei 2/2011, do 16 de xuño, de disciplina
orzamentaria e sustentabilidade financeira, non é preciso modificar o
límite de gasto aprobado polo Consello da Xunta e ratificado polo
Parlamento de Galicia, en sesión plenaria do 23 de novembro de 2016.
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Artigo único: Modificación da Lei 1/2017, do 8 de febreiro, de
orzamentos xerais da Comunidade Autónoma de Galicia

Partido dos
Socialistas
de Galicia

1. Modificación do artigo. 2.Un, que quedará redactado co seguinte
texto:
Artigo 2. Un.- Nos estados de gastos consolidados dos orzamentos da
Administración xeral da Comunidade Autónoma, dos seus organismos
autónomos e das súas axencias públicas autonómicas consígnanse créditos
por un importe de 10.862.141.172 euros distribuídos da forma seguinte:

Administración
xeral
Organismos
autónomos
Entidades públicas
instrumentais de
consulta ou
asesoramento
Axencias públicas
autonómicas
Total

Cap. I-VII
Gastos non
financeiros

Cap. VIII
Activos
financeiros

Cap. IX pasivos
financeiros

Total

4.734.186.971

94.407.569

1.590.182.345

6.418.776.885

3.711.558.816

14.148.867

1.864.004

658.696.252

1.864.004

39.100.000

9.106.306.043 147.656.436

17.996.348

715.792.600

1.608.178.693

10.862.141.172

As transferencias internas entre os orzamentos da Administración xeral da
Comunidade Autónoma, dos organismos autónomos e das axencias
públicas representan 4.212.436.513 euros, distribuídos segundo o seguinte
detalle:

ORIXE

Administración
Xeral
Organismos
Autónomos
Total

Organismos
autónomos

DESTINO
Entidades
públicas
Axencias
instrumentais
públicas
de consulta ou
autonómicas
asesoramento

Total

3.528.407.707

1.863.804

662.640.655

4.192.912.166

19.524.347

19.524.347

3.528.407.707

1.863.804

682.165.002

4.212.436.513
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2. Modificar o artigo 2. Dous, no cadro. Función . 31 e Total.
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“Función 31, Acción social e promoción social. 730.324.766 e Total
10.862.141.172”
3. Modificar o artigo. 2. Tres, de xeito que no cadro se modifique o
importe correspondente a:
“Consellería de Política Social no Cap. IV 375.044.895; o Total da
Consellería de Política Social, 704.512.927; o Total da Administración
Xeral no capítulo IV, 4.741.501.621 e o Total da Administración Xeral,
10.611.689.051.”
4. Modificar o artigo. 2. Catro, que quedará redactado co seguinte
contido:
“Catro.- Nos estados de ingresos de ingresos dos orzamentos da
Administración xeral da Comunidade Autónoma, nos dos seus organismos
autónomos e nos das axencias públicas autonómicas recóllense as
estimacións dos dereitos económicos que se prevén liquidar durante o
exercicio, por un importe consolidado de 10.862.141.172 euros
distribuídos da seguinte forma:

Administración
xeral e órganos
estatutarios
Organismos
autónomos
Axencias públicas
autonómicas
Axencias públicas
autonómicas
Total

Cap. I-VII
Ingresos non
financeiros

Cap. VIII
Activos
financeiros

Cap. IX pasivos
financeiros

Total

8.507.851.718

22.179.632

2.081.657.701

10.611.689.051

216.169.323

655.000

216.824.323

200
16.625.464

200
7.002.134

8.740.646.705 29.836.766

10.000.000

33.627.598

2.091.657.701

10.862.141.172
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5. Modificar o artigo 35. que quedará redactado co seguinte texto:
“Artigo 35.- Operacións de endebedamento por prazo superior a un ano
Partido dos
Socialistas
de Galicia

Un.- A posición neta debedora da Comunidade Autónoma poderase
incrementar durante o ano 2017 nunha contía máxima equivalente ao 0,6
por cento do produto interior bruto da Comunidade Autónoma.
Para estes efectos, tomarase a posición neta debedora de todos os
organismos autónomos, axencias públicas autonómicas e demais
entidades instrumentais de calquera condición que, conforme a normativa
aplicable en materia de estabilidade orzamentaria, estean incluídos dentro
do sector das administracións públicas e consoliden o seu endebedamento
co da Comunidade Autónoma consonte as normas do Sistema europeo de
contas nacionais e rexionais.
Co obxecto de optimizar a carga financeira global da Comunidade
Autónoma, a posición neta debedora da Administración xeral poderá
incrementarse coa finalidade de amortizar préstamos dos organismos, os
entes e as sociedades indicados no parágrafo precedente, no mesmo
importe que se amortice.”

6. Modificar o Estado de Ingresos na seguinte partida:
950 PRÉSTAMOS RECIBIDOS E EMISIÓN
2.081.657.701, e todos os totais que correspondan.

DE

DÉBEDA

7. Modificar o Estado de Gastos nas seguintes partidas, así como os
totais de todos os resumos de seccións e programas:
- 12 03 312A7801- Renda de Inclusión Social de Galicia 86.506.340
- 12 04 312D 4600 -Servizo Axuda no Fogar da Dependencia 73.396.118
- 12 04 312D 4803 Libranza Vinculada a Servizos sociais e coidados no
entorno 74.848.419
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- 12 04 312D 4803 4800 - Programa de Apoio á Familias, Axuda
Complementaria a Dedución Fiscal Fillos/as menores de 6 anos a
cargo 5.888.307
Partido dos
Socialistas
de Galicia

8. Creación da seguinte partida orzamentaria no Estado de Gastos,
alterando todos os totais de seccións e programas correspondentes:
- 12 04 312D 4804 - A Familias e Institucións sen fins de Lucro,
Libranza para a Vida Independente de Discapacitados 1.056.450

9. Modificación da Disposición Adicional Sexta, que quedará redactada
co seguinte texto.
“Sexta.- Prestacións familiares por coidado de fillos/as.
Aquelas persoas que, na data do 1 de xaneiro de 2017, teñan ao seu
cargo fillas ou fillos menores de seis anos terán dereito a percibir unha
prestación de 360 euros pola primeira filla ou fillo, de 1.200 euros pola
segunda filla ou fillo e de 2.400 euros pola terceira filla ou fillo e
sucesivos, nas condicións que estableza a Consellería de Política Social.”
Santiago de Compostela, 17 de abril de 2017

Asdo.: Xoaquín Fernández Leiceaga
Portavoz
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ANTECEDENTES:
- Constitución Española do 27 de decembro de 1978
-

Estatuto de Autonomía de Galicia.

- A Lei 1/2017, de 8 de febreiro, de orzamentos xerais da
Comunidade Autónoma de Galicia para o ano 2017.
-

Lei Orgánica 2/2012 de
sustentabilidade financeira

estabilidade

orzamentaria

e

- Lei 2/2011, do 16 de xuño, de disciplina orzamentaria e
sustentabilidade financeira.

Asinado dixitalmente por:
Xoaquín María Fernández Leiceaga na data 17/04/2017 11:52:20
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3.

Comparecencias en pleno

119

Reunión do Pleno do Parlamento
Día: 06.06.2017
Hora: 10:00
Orde do día

3.1

9583(10/CPP-000025)
Dirección Xeral de Relacións Institucionais e Parlamentarias
Do Sr. conselleiro de Política Social, por petición propia,
para informar dos proxectos aprobados na primeira
convocatoria do programa Interreg V-A España-Portugal
(POCTEP) en materia de política social
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Reunión do Pleno do Parlamento
Día: 06.06.2017
Hora: 10:00
Orde do día

4.

Mocións
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Reunión do Pleno do Parlamento
Día: 06.06.2017
Hora: 10:00
Orde do día

4.1

9552(10/MOC-000032)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Álvarez Martínez, Luis Manuel
Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego en
relación coas instrucións ditadas para a realización no curso
2016-2017 das probas de avaliación de bacharelato para o
acceso á universidade, así como as demandas que debe realizar
ao Goberno central ao respecto (Moción a consecuencia da
Interpelación nº 8005, publicada no BOPG nº 105, do
26.4.2017, e debatida na sesión plenaria do 23.5.2017)
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O Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, por iniciativa do seu deputado,
Luis Manuel Álvarez Martínez, a través do portavoz e ao abeiro do disposto no
artigo 151.2 do Regulamento da Cámara, presenta ante esa mesa a seguinte
Moción para substantivar a Interpelación debatida na sesión plenario do día 23 de
maio de 2017, sobre as instrucións ditadas para a realización, no curso 20162017, das probas de avaliación de bacharelato para o acceso á universidade (doc.
núm. 8005).

Moción

O Parlamento de Galicia insta o Goberno galego a:

1º) Que se dirixa ao Goberno do Estado con a finalidade de que, á maior
brevidade posible, dite a normativa precisa que supere o marco establecido pola
Orde ECD/1941/2016, do 22 de decembro, pola que se determinan as
características, o deseño e o contido da avaliación de bacharelato para o acceso á
Universidade, as datas máximas de realización e de resolución dos
procedementos de revisión das cualificacións obtidas, para o curso 2016/2017, de
xeito que se dote ao sistema educativo dunha normativa estable ata que se acaden
os obxectivos desexables no Pacto de Estado Social e Político pola Educación e
se dite a normativa de desenvolvemento derivada do dito pacto.

2º) Que, aproveitando a experiencia do proceso establecido pola Resolución
conxunta do 21 de febreiro de 2017, da Secretaría Xeral de Universidades e da
Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa,
pola que se ditan instrucións para a realización, dentro do curso 2016/17, da
avaliación de bacharelato para o acceso á universidade (ABAU) para o curso
2017/18, e logo de publicada a normativa á que se fai referencia no apartado 1
desta moción, dite a normativa correspondente co rango axeitado, de modo que
se superen as incertezas sufridas durante o curso 2006/2017.

Pazo do Parlamento, 26 de maio de 2017
Asinado dixitalmente por:
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Luis Manuel Álvarez Matínez na data 26/05/2017 16:34:57
Xoaquín María Fernández Leiceaga na data 26/05/2017 16:35:49
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4.2

9555(10/MOC-000033)
Grupo Parlamentario de En Marea
Solla Fernández, Eva
Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego en
relación co servizo de atención de emerxencias 112. (Moción,
a consecuencia da Interpelación nº 7030, publicada no BOPG nº
92, do 29.03.2017, e debatida na sesión plenaria do
23.05.2017)
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Á MESA DO PARLAMENTO

O Grupo Parlamentario de En Marea, por iniciativa da súa deputada Eva Solla
Fernández e ao abeiro do disposto no artigo 151.2 do Regulamento da Cámara,
presenta a seguinte Moción, para substanciar a Interpelación doc. núm. 7030,
sobre a política de urxencias médicas e emerxencias (10/INT-000292).
MOCIÓN
O Parlamento de Galicia insta á Xunta de Galicia a adoptar as seguinte medidas:
-

Constituír

unha

mesa

de

diálogo

coas

representantes

das

traballadoras e traballadores do 112 coa finalidade de chegar a un
acordo para poñer solución á situación de folga.
-

Iniciar os trámites pertinentes para a recuperación do 112 como
servizo público.

Santiago de Compostela, 29 de maio de 2017.

Asdo.: Eva Solla Fernández,
Deputada do G.P. de En Marea

Asdo.: Luís Villares Naveira
Voceiro do G.P. de En Marea.

Asinado dixitalmente por:
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Eva Solla Fernández na data 29/05/2017 09:40:15

Luis Villares Naveira na data 29/05/2017 09:40:21
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9588(10/MOC-000034)
Grupo Parlamentario de En Marea
Sánchez García, Antón
Sobre as actuacións que se deben levar a cabo en relación coa
elaboración do Plan de transporte público e do novo Mapa de
transportes de Galicia (Moción, a consecuencia da
Interpelación nº 8666, publicada no BOPG nº 112, do
10.05.2017, e debatida na sesión plenaria do 23.05.2017)
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Á MESA DO PARLAMENTO
O Grupo Parlamentar de En Marea, por iniciativa do seu deputado Antón
Sánchez García e ao abeiro do disposto no artigo 151 do Regulamento da
Cámara, presenta a seguinte Moción para substanciar a Interpelación, doc. núm.
8666, sobre a elaboración do novo Mapa de transportes de Galicia.(10/INT000369).

MOCIÓN
O Parlamento galego:

1.

Acorda a constitución dunha Comisión especial de estudo, ao amparo do

Artigo 50 do Regulamento, para a elaboración participativa dunha proposta de
Plan de Transporte Público de Galiza, que estea ao tanto da evolución dos
traballos de elaboración do Plan, con comparecencias de representantes de
concellos, empresas do sector, asociacións sociais, e técnicos, e que finalmente
aprobe un ditame antes da aprobación do Plan de Trasporte Público de Galiza
polo Consello da Xunta.

2.

Insta á Xunta de Galiza a:

2.1) Que se abra un período de exposición de 30 días, do Mapa de Transporte
Público correspondente á primeira fase de planificación onde se autoriza a
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integración das distintas modalidades de transporte, co obxectivo de que se
poidan presentar alegacións.
2.2) Que se modifique a composición da Comisión de Coordinación creada para
a supervisión da integración dos diferentes servizos de transporte, prevista na Lei
2/2017, incorporando 2 representantes de concellos, e 2 de ANPAS.
2.3) Que remita, una vez elaborado, o Plan de Transporte Público de Galiza para
que o Parlamento galego se pronuncie segundo o previsto no artigo 142 do
Regulamento.
Santiago de Compostela, 29 de maio de 2017.

Asdo.: Antón Sánchez García
Voceiro s. do G.P. de En Marea.

Asinado dixitalmente por:

Antón Sánchez García na data 29/05/2017 16:45:17
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1. Procedementos parlamentarios

1.3. Procedementos de control e impulso
1.3.5. Mocións
1.3.5.1. Mocións presentadas

- 9588 (10/MOC-000034)
Grupo Parlamentario de En Marea
Sánchez García, Antón
Sobre as actuacións que se deben levar a cabo en relación coa elaboración do Plan de transporte
público e do novo Mapa de transportes de Galicia (Moción a consecuencia da Interpelación nº 8666,
publicada no BOPG nº 112, do 10.05.2017, e debatida na sesión plenaria do 23.05.2017)
A Mesa do Parlamento, na súa sesión do día 30 de maio de 2017, en relación coa Moción núm.
9588 (10/MOC-000034), do Grupo Parlamentario de En Marea, sobre as actuacións que se deben
levar a cabo en relación coa elaboración do Plan de transporte público e do novo Mapa de transportes de Galicia (Moción a consecuencia da Interpelación nº 8666, publicada no BOPG nº 112, do
10.05.2017, e debatida na sesión plenaria do 23.05.2017), acordou a súa admisión a trámite coa incorporación do inciso «logo do cumprimento dos requisitos regulamentarios», no punto 1º, despois
da palabra «Acorda».
Santiago de Compostela, 1 de xuño de 2017
Diego Calvo Pouso
Vicepresidente 1º

1.3.6. Proposicións non de lei
1.3.6.2. Proposicións non de lei en Comisión
1.3.6.2.4. Proposicións tramitadas
COMISIóN 4ª, EDUCACIóN E CULTURA

A Comisión 4ª, Educación e Cultura, na súa sesión do 1 de xuño de 2017, adoptou os seguintes
acordos:

Aprobación por unanimidade con modiﬁcacións
- 9206 (10/PNC-000963)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Burgo López, María de la Concepción, e Álvarez Martínez, Luis Manuel
Sobre a actuación que debe levar a cabo o Goberno galego en relación co réxime de visitas públicas
gratuítas ao pazo de Meirás
BOPG nº 117, do 24.05.2017
Sométese a votación, xunto coa emenda de adición do G. P. do Bloque Nacionalista Galego (doc.
núm. 9744), e resulta aprobada pola unanimidade dos 12 deputados e deputadas presentes.
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Proposicións non de lei en Pleno
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5.1

5489(10/PNP-000462)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Vilán Lorenzo, Patricia e 4 máis
Sobre a solicitude do Goberno galego ao Goberno central da
creación ex novo de sete xulgados de reforzo en Galicia, cos
medios humanos e materiais necesarios para afrontar, en cada
unha das grandes cidades galegas, o probable aluvión de
demandas polas cláusulas chan
Publicación do acordo, 78, 06.03.2017
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Grupo Parlamentario

Á Mesa do Parlamento

Partido dos
Socialistas
de Galicia

O Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, por iniciativa das
súas deputadas e dos seus deputados Patricia Vilán Lorenzo, Xoaquín
Fernández Leiceaga Abel Losada Alvarez, 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 Pleno.
Exposición de motivos
Onte mesmo, a Xunta de Xuíces do Civil da cidade de Vigo formulaba,
para o máis que probable aluvión de demandas polas cláusulas chan, un
modelo idéntico ao reforzo que houbo no seu momento coas preferentes. E
dicir, a Xunta de Xuíces oponse a que estes litixios caian nos 12 xulgados
civís actuais da cidade, propoñendo que se cree ex novo un xulgado cos
medios persoais e materiais axeitados e necesarios, o que significa unha
sala cun xuíz, un letrado da Administración de xustiza (o antigo secretario),
funcionarios, unha sede e reparto propio.
O propio decano dos xuíces levará esta proposta á reunión no Consejo
General del Poder Judicial, que se vai celebrar en Madrid o vindeiro
martes para poñer en marcha un plan de urxencia. E iso sen prexuízo da
solución extraxudicial aprobada polo Goberno estatal que, de momento,
non se sabe se vai ser ou non efectiva.
O Grupo Parlamentario Socialista entende que esta proposta é
absolutamente razoable, e non só para Vigo, senón tamén para as principais
cidades de Galicia.
Por todo o exposto, o Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
presentan a seguinte proposición non de lei para o seu debate en Pleno:
O Parlamento galego insta a Xunta de Galicia a solicitar do Goberno do
Estado a creación ex novo de sete xulgados de reforzo en Galicia (un en
cada capital de provincia, en Vigo, en Ferrol e en Santiago de Compostela)
cos medios persoais e materiais necesarios (é dicir, unha sala con xuíz, un
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Grupo Parlamentario

letrado da Administración de xustiza, funcionarios/as, unha sede e reparto
propio) coa fin de facer fronte ao máis que probable aluvión de demandas
polas cláusulas chan.
Partido dos
Socialistas
de Galicia

Pazo do Parlamento, 17 de febreiro de 2017
Asdo.: Patricia Vilán Lorenzo
Abel Losada Alvarez
Juan Manuel Díaz Villoslada
Matilde Begoña Rodríguez Rumbo
Deputadas e deputados do G.P. dos Socialistas de Galicia
Asdo.: Xoaquín Fernández Leiceaga
Deputado-portavoz do G.P. dos Socialistas de Galicia

Asinado dixitalmente por:
Patricia Vilán Lorenzo na data 22/02/2017 10:33:55
Abel Fermín Losada Álvarez na data 22/02/2017 10:34:02
Juan Manuel Díaz Villoslada na data 22/02/2017 10:34:08
Matilde Begoña Rodríguez Rumbo na data 22/02/2017 10:34:13
Xoaquín María Fernández Leiceaga na data 22/02/2017 10:34:15
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5.2

7348(10/PNP-000662)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Bará Torres, Xosé Luís e 5 máis
Sobre a actuación que debe levar a cabo o Goberno galego e as
medidas que debe implantar en relación coa expansión das
plantacións de eucalipto en Galicia, nomeadamente de
"Eucalyptus nitens", respecto das previsións do Plan forestal
Publicación da iniciativa, 96, 05.04.2017
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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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Á Mesa do Parlamento
O Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego (BNG), a iniciativa
das deputadas e deputados Luis Bará Torres, Noa Presas Bergantiños, Ana Belén
Pontón Mondelo, Olalla Rodil Fernández, Xosé Luis Rivas Cruz e Montserrat
Prado Cores, ao abeiro do disposto no Regulamento da Cámara, presenta a seguinte
Proposición non de lei para o seu debate en Pleno.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
1. En Galiza, o eucalipto ocupa, segundo o último inventario, 425.000 ha, o que
supón aproximadamente un terzo da superficie forestal total. Entre 1995 e 2010
duplicouse a superficie ocupada polo eucalipto e desde 2010 seguiu medrando con
intensidade. Esta expansión intensiva do eucalipto supera amplamente as previsións do
Plan Forestal de Galiza, que fixaba a cifra de 245.000 ha para o ano 2032. Isto supón
que 15 anos antes xa se superaron nun 76 por cento a previsións do Plan.
2. O incremento das plantacións de eucalipto nas últimas décadas desenvolveuse
en moitos casos a custa da forestación de terras agrarias. Segundo diversos estudos, a
maior parte das plantacións atópanse en solos susceptíbeis de aproveitamento agrícola.
Esta realidade semella absurda e contraditoria, por ser Galiza é un territorio altamente
dependente en materia alimentaria, e por sufrir o noso país proceso acelerado de
despoboamento e declive das zonas rurais e do interior.
3. O aproveitamento intensivo do eucalipto ten como consecuencia un forte
impacto paisaxístico e ambiental. Entre as principais efectos negativos cabe sinalar: a
ameaza á diversidade natural, a perda de fertilidade do solo, o consumo de recursos
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hídricos. Por outra banda, os eucaliptais inciden na maior frecuencia e na intensidade
dos lumes.
Dentro da potenciación e da expansión do eucalipto por grande parte do
territorio galego, nos últimos anos produciuse un fenómeno novo coa proliferación das
plantacións de eucaliptus nitens, unha variedade máis resistente ás pragas e que
desenvolve mellor en zonas do interior non aptas para o eucaliptus globulus. Ademais,
trátase dunha variedade con pouco valor no mercado e que para moitos organismos
científicos ten as características dunha “especie exótica en expansión, con alto risco de
invasión e perigosa para a biodiversidade e a funcionalidade dos ecosistemas”. Esta
proliferación do eucaliptus nitens só se xustifica polo seu potencial aproveitamento para
as plantas de biomasa.

Polo anteriormente exposto, o Grupo Parlamentar do BNG presenta a seguinte
proposición non de lei para o seu debate en Pleno:
“O Parlamento de Galiza insta ao Goberno galego a revisar o Plano Forestal e
implantar as seguintes medidas:
1. Aprobar un plan de medidas administrativas e fiscais para:
- Promover a replantación con especies autóctonas de zonas actualmente
poboadas con eucalipto e establecer axudas económicas para tal fin
- Aprobar axudas económicas para recuperar o uso agrario de terras nas que se
plantaron especies forestais e que teñen cualificación e potencialidade para cultivos.
- Estudar medidas fiscais para incentivar a plantación de especies autóctonas e a
multifuncionalidade do monte (social, ambiental e produtiva).
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Parlamento de Galiza
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2. Promover a declaración do eucaliptus nitens como especie invasora e
desenvolver un plan para a súa substitución por especies arbóreas autóctonas alí onde
sexa posíbel.
3. Prohibir os cultivos enerxéticos e repoñer o decreto 149/2008 que establecía
unha limitación de potencia para as plantas de biomasa forestal, tanto unitaria (10MW)
como no conxunto de Galiza (80MW).”

Santiago de Compostela, 30 de marzo de 2017

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

Asinado dixitalmente por:

Xosé Luis Bará Torres na data 30/03/2017 12:45:36

Noa Presas Bergantiños na data 30/03/2017 12:45:42

139

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

María Montserrat Prado Cores na data 30/03/2017 12:45:57

Xose Luis Rivas Cruz na data 30/03/2017 12:46:01

Olalla Rodil Fernández na data 30/03/2017 12:46:05

Ana Pontón Mondelo na data 30/03/2017 12:46:08

140

Reunión do Pleno do Parlamento
Día: 06.06.2017
Hora: 10:00
Orde do día

5.3

7448(10/PNP-000675)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Núñez Centeno, Aurelio Alfonso e 6 máis
Sobre a elaboración e aprobación dun calendario vacinal para
o adulto
Publicación da iniciativa, 100, 19.04.2017
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A Mesa do Parlamento
O Grupo Parlamentario Popular de Galicia, a través do seu Portavoz e por iniciativa
dos deputados e deputadas, Aurelio Núñez Centeno, Encarna Amigo Díaz, Marián
García Míguez, Marta Rodríguez Arias, Marta Rodríguez-Vispo Rodríguez, Soraya
Salorio Porral e Miguel Tellado Filgueira, ao abeiro do disposto no artigo 160 e
concordantes do Regulamento da Cámara, presenta ante esa Mesa, a seguinte
proposición non del lei para o seu debate en Pleno.
Exposición de motivos
Os beneficios das vacinas en nenos son ben coñecidos e valorados, como amosan as
boas coberturas vacinais acadadas. Sen embargo, a sociedade posiblemente aínda
non é moi consciente dos beneficios que as vacinas nos poden proporcionar aos
adultos, ben en determinados grupos de risco ou en determinados grupos de idade.
E elo a pesares de que nestes momentos o sistema público financia moitas vacinas no
adulto, ben na poboación xeral, como a vacinación contra o tétanos e a difteria, ou en
grupos determinados, como é o caso da vacinación ofertada á embarazada para evitar
casos de tosferina en nenos recién nacidos (vacuna dTpa -difteria/tétanos/tosferina-),
ou a da varicela, a triple vírica, a da hepatite B, aantineumocócica, entre outras,
indicadas en determinadas situacións ou ao alcanzar certa idade. Pero as coberturas
non son as desexadas, polo que moitos galegos quedan sen beneficiarse delas a
pesares da súa gratuidade.
Pensamos que resulta de gran interese poñer en marcha iniciativas que melloren a
información sobre as vacinas dispoñibles e das súas vantaxes, principalmente entre as
persoas que poidan resultar beneficiadas.
Neste sentido, a elaboración e aprobación dun calendario de vacinación para a persoa
adulta pode contribuír ao coñecemento das indicacións e beneficios, tanto para os
profesionais como para a cidadanía.
Conscientes da importancia que para a saúde da cidadanía pode ter unha iniciativa
como esta, o Grupo Parlamentario Popular, presenta esta proposición non de lei en
Pleno:
“O Parlamento de Galicia insta á Xunta de Galicia á elaboración e aprobación dun
calendario vacinal para o adulto”.
Santiago de Compostela, 31 de marzo de 2017
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Asinado dixitalmente por:
Pedro Puy Fraga na data 31/03/2017 14:28:16
Aurelio Alfonso Núñez Centeno na data 31/03/2017 14:28:26
María Encarnación Amigo Díaz na data 31/03/2017 14:28:34
María Ángeles Garcia Míguez na data 31/03/2017 14:28:40
Marta Rodriguez Arias na data 31/03/2017 14:28:48
Marta María Rodríguez-Vispo Rodríguez na data 31/03/2017 14:29:01
María Soraya Salorio Porral na data 31/03/2017 14:29:12
Miguel Ángel Tellado Filgueira na data 31/03/2017 14:29:20

143

Reunión do Pleno do Parlamento
Día: 06.06.2017
Hora: 10:00
Orde do día

5.4

7575(10/PNP-000688)
Grupo Parlamentario de En Marea
Chao Pérez, Luca
Sobre a demanda ao Goberno de España no relativo a axilizar o
proceso de traslado de persoas refuxiadas a España a través
da recolocación e asentamento, e cumprir no prazo establecido
os compromisos acordados coa Unión Europea en materia de
acollemento
Publicación da iniciativa, 100, 19.04.2017

144

Á MESA DO PARLAMENTO

O Grupo Parlamentar de En Marea, a iniciativa da súa deputada Luca Chao
Pérez e ao abeiro do disposto no artigo 160 do Regulamento da Cámara, presenta
a seguinte Proposición non de lei, para o seu debate en Pleno, relativa ao
acollemento das persoas refuxiadas.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Estamos asistindo a unha situación sen precedentes e ante a que é preciso que a
comunidade internacional tome medidas urxentes e inmediatas e actúe en
consecuencia.
A principios de 2016, por primeira vez desde a Segunda Guerra Mundial, o
número de persoas desprazadas dos seus fogares como consecuencia dos
conflitos, a persecución, e as violacións de Dereitos Humanos nos seus países de
orixe superou os 65 millóns segundo datos de ACNUR. Unha cifra que se
incrementaría si sumásemos as miles de persoas que se viron obrigadas a
desprazarse por desastres naturais ou pobreza. Esta situación pon ao descuberto a
incapacidade da comunidade internacional para resolver e previr conflitos e
situacións de emerxencia humanitaria, así como a falta de vontade política para
cumprir coas obrigas internacionais en materia de Dereitos Humanos e
protección internacional.
O pasado 22 de setembro cumpríase un ano desde que os líderes da Unión
Europea acordasen un mecanismo de recolocación de emerxencia para compartir
a responsabilidade de quen solicita asilo. Con todo, decenas de miles de persoas
seguen atrapadas en campos de refuxiados en condicións deplorables.
No caso de España, só se cumpriu apenas un 6% dos compromisos de
recolocación, a este ritmo, tardaríanse 8 anos en cumprir ditos compromisos. É
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unha vergoña que Europa non poida deixar de lado a política e resolver esta crise
humanitaria compartindo equitativamente a responsabilidade dun número de
persoas refuxiadas.
As cifras falan por si soas. Máis dun ano despois destes compromisos, España
acolleu a 1.141 persoas. Unha cifra moi afastada das 17.337 persoas que o
Goberno se comprometeu a acoller.
Tendo en conta o anterior, e de acordo coas demandas trasladadas a este grupo
por Amnistía Internacional, o Grupo Parlamentario de En Marea presenta a
seguinte proposición non de lei.

O Parlamento de Galicia insta o Goberno de España a:
 Axilizar de maneira significativa o proceso de traslado de persoas
refuxiadas a España mediante a súa recolocación e reasentamento.
 Cumprir no prazo previsto os compromisos acordados coa UE de acoller a
17.337 persoas refuxiadas.

Santiago de Compostela, 4 de abril de 2017.

Asdo.: Luca Chao Pérez

Asdo.: Luís Villares Naveira

Deputada do G.P. de En Marea.

Voceiro do G.P. de En Marea.

Asinado dixitalmente por:

Luca Chao Pérez na data 04/04/2017 13:53:34
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Luis Villares Naveira na data 04/04/2017 13:53:53
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5.5

8011(10/PNP-000735)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Bará Torres, Xosé Luís e 5 máis
Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego en
relación cos atascos e retencións que se veñen producindo na
autoestrada AP-9
Publicación da iniciativa, 105, 26.04.2017
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Á Mesa do Parlamento
O Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego (BNG), a iniciativa
das deputadas e deputados Luis Bará Torres, Ana Belén Pontón Mondelo, Olalla
Rodil Fernández, Xosé Luis Rivas Cruz, Montserrat Prado Cores e Noa Presas
Bergantiños, ao abeiro do disposto no Regulamento da Cámara, presenta a seguinte
Proposición non de lei para o seu debate en Pleno.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Na pasada semana, coincidindo coas vacacións de semana santa, volveron
producirse grandes atascos e retencións na autoestrada AP 9, provocadas polo mal
funcionamento da concesionaria e agravadas polas obras que se están a realizar na zona
da Ponte de Rande.
Trátase dunha situación que se vén repetindo con frecuencia e que se dá ao
mesmo tempo que se fan públicas as cifras de beneficios da concesionaria.

Ante a gravidade destes feitos, o Grupo Parlamentar do BNG presenta a seguinte
proposición non de lei para o debate en Pleno:
“O Parlamento de Galiza insta ao Goberno galego a demandar ao Ministerio de
Fomento:
1. A apertura dun expediente sancionador á empresa concesionaria da AP9 polo
mal funcionamento do servizo e as continuos atascos e retencións.
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2. A aprobación dun protocolo de actuación para levantar as barreiras das peaxes
cando se produzan retencións de máis de 1 km
3. A esixencia da recuperación dos postos de traballo suprimidos do persoal das
cabinas das peaxes.
4. O estudo da baixada das peaxes nos treitos en obras.”

Santiago de Compostela, 18 de abril de 2017

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

Asinado dixitalmente por:

Xosé Luis Bará Torres na data 18/04/2017 10:39:49

Olalla Rodil Fernández na data 18/04/2017 10:39:55
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Xose Luis Rivas Cruz na data 18/04/2017 10:40:00

María Montserrat Prado Cores na data 18/04/2017 10:40:03

Noa Presas Bergantiños na data 18/04/2017 10:40:05

Ana Pontón Mondelo na data 18/04/2017 10:40:08
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5.6

8174(10/PNP-000758)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Fernández Prado, Martín e 7 máis
Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego en
relación coa elaboración do novo Mapa de servizos de
transporte público de viaxeiros por estrada
Publicación da iniciativa, 109, 03.05.2017
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Á Mesa do Parlamento
O Grupo Parlamentario Popular de Galicia, a través do seu Portavoz, e por iniciativa
dos deputados e deputadas, Martín Fernández Prado, Jaime Castiñeiras Broz, Marta
Novoa Iglesias, Diego Calvo Pouso,Gonzalo Trenor López, Daniel Varela SuanzesCarpegna, Julia Rodriguez Barreira e Antonio Mouriño Villar, deputados e deputadas do
Grupo Parlamentario Popular de Galicia, ao abeiro do disposto no artigo 160 e
concordantes do Regulamento da Cámara, presentan ante esa Mesa, a seguinte
Proposición non de lei en Pleno.

Exposición de Motivos:
O Goberno galego ten manifestado en reiteradas ocasións que o transporte público vai
ocupar boa parte do traballo da Consellería de Infraestruturas e Vivenda nesta
lexislatura. O obxectivo é que os galegos dispoñan dun servizo de transporte
competitivo e eficiente, que responda ás demandas e necesidades de desprazamento
dos nosos veciños.

Para mellorar este servizo, a Xunta de Galicia xa está a abordar a reordenación e
planificación do sistema de transporte público de viaxeiros da Comunidade, que porá o
foco en garantir unha mellor cobertura territorial do transporte público, principalmente
no rural, coa incorporación de sistemas de reserva como o transporte baixo demanda,
ofrecendo aos cidadáns un servizo moderno, eficiente e de calidade.

A Xunta ten iniciado os estudos destinados á planificación do novo mapa de servizos
de pasaxeiros en seis ámbitos territoriais de Galicia, o que permitirá adaptar os
servizos á realidade dos actuais asentamentos poboacionais, nos que a participación é
esencial para acadar servizos axustados ás necesidades dos cidadáns. Nesta liña, xa
ten contactado e mantido reunión cos concellos galegos para informalos de todo este
proceso e así poder coñecer a demanda real en materia de transporte.

Dada a importancia deste proceso de reordenación e planificación do mapa de servizos
do transporte, e tendo en conta a complexidade que supón adecuar e axustar os
servizos ás necesidades reais dos cidadáns, resulta esencial a participación e a
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colaboración das administracións locais e provinciais en todo o proceso. Así o ten
entendido a Deputación Provincial de Ourense, que xa ten manifestado a súa
disposición a colaborar.

Por todo o anteriormente exposto, desde o Grupo Parlamentario Popular presentamos
a seguinte Proposición non de Lei para o seu debate en Pleno:
“O Parlamento de Galicia insta ao Goberno galego a:
1.- Establecer un marco de diálogo e colaboración estable que favoreza a participación
dos concellos galegos durante todo o proceso de realización dos traballos de
planificación do novo mapa de transportes por estrada co obxectivo de que os novos
servizos a implantar respondan con maior eficacia ás necesidades reais dos cidadáns.
2.- Solicitar unha participación activa das deputacións provinciais na definición do novo
mapa de servizos que está a ser obxecto de planificación por parte da Xunta e
demandar a súa implicación, tanto técnica como económica, de cara a un posible
reforzamento e mellora dos servizos de transporte público por estrada”.

Santiago de Compostela, 24 de abril de 2017.

Asinado dixitalmente por:
Pedro Puy Fraga na data 24/04/2017 09:37:34
Martín Fernández Prado na data 24/04/2017 09:37:52
Jaime Castiñeira Broz na data 24/04/2017 09:38:13
Marta Novoa Iglesias na data 24/04/2017 09:38:22
Diego Calvo Pouso na data 24/04/2017 09:38:34
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Gonzalo Trenor López na data 24/04/2017 09:38:50
Daniel Luis Varela Suanzes-Carpegna na data 24/04/2017 09:39:05
María Julia Rodriguez Barreira na data 24/04/2017 09:39:31
Antonio Mouriño Villar na data 24/04/2017 09:40:03
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5.7

8382(10/PNP-000782)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Sobre a posición do Parlamento de Galicia respecto da
supresión do instituto do aforamento dos deputados e das
deputadas e a incorporación desta posición ao conxunto de
reformas do Estatuto de autonomía de Galicia que se aborden
no seu momento
Publicación da iniciativa, 109, 03.05.2017
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Grupo Parlamentario

Á Mesa do Parlamento

Partido dos
Socialistas
de Galicia

O Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, por iniciativa do seu deputado,
Juan Manuel Díaz Villoslada, e das súas deputadas, Patricia Vilán Lorenzo e
Begoña Rodriguez Rumbo, 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 en Pleno.

O artigo 11.3 do Estatuto de Autonomía de Galicia dispón que os membros do
Parlamento de Galicia serán inviolables polos votos e opinións que emitan no
exercicio de seu cargo. Durante o seu mandato non poderán ser detidos nin
retidos polos actos delituosos cometidos no territorio de Galicia a non ser en
situación de flagrante delito, correspondendo decidir, en todo caso, sobre a súa
inculpación, prisión, procesamento e xuízo ao Tribunal Superior de Xustiza de
Galicia. Fóra deste territorio, a responsabilidade penal será esixible nos mesmos
termos perante a Sala do Penal do Tribunal Supremo.

O instituto do aforamento parlamentario carece de contido material e proxéctase
exclusivamente no ámbito orgánico e procesual, e tense xustificado por
diferentes razóns: entre outras, evitar a instrumentalización política da xustiza,
atribuír aos tribunais con maior cualificación e experiencia o coñecemento das
causas con potenciais consecuencias institucionais, ou asegurar que a actuación
xudicial responde aos principios de legalidade e imparcialidade, ao considerar
que os órganos xudiciais superiores se encontran en mellores condicións de
garantir unha actuación independente; tamén se xustifica en protexer a
independencia do órgano lexislativo, e en evitar que o xulgador se sinta cohibido
polo peso institucional da representación popular.

Non obstante, na actualidade esta excepción ao principio de igualdade ante a lei
resulta anacrónica e inapropiada. Ningunha das razóns apuntadas resulta
suficiente para xustificar a ruptura deste principio esencial, nin resulta hoxe
proporcional ás finalidades que se pretenden acadar.

No marco dun Estado democrático de dereito consolidado e maduro, no que está
garantida a separación e a independencia dos poderes, nomeadamente o xudicial,
e rexido polos principios de igualdade ante a lei e de tutela xudicial efectiva de
todos os cidadáns, faise certamente cuestionable o mantemento de prerrogativas
como as da inviolabilidade, a inmunidade e o aforamento.
Rúa do Hórreo, s/n Parlamento de Galicia. Tfno: 981 551 530 – Fax: 981 551 418 · 15702 SANTIAGO DE COMPOSTELA gp-socialista@parlamentodegalicia.es
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A cidadanía percibe esta institución como un privilexio, innecesario, que
contribúe á desafección cos seus representantes, redundando nunha crecente
desconfianza nos mecanismos institucionais de loita contra a fraude e a
corrupción. Barómetro tras barómetro do CIS, a corrupción sitúase como a
segunda preocupación dos cidadáns, tralo desemprego.
Partido dos
Socialistas
de Galicia

Tampouco é xa usual nas democracias parlamentarias da nosa contorna este
suposto aforamento procesual na propia norma constitucional. Nin Francia, nin
Alemaña ou Italia o contemplan.

Nesta cuestión son relevantes as conclusións doutrinais do Panel sobre
Inmunidade Parlamentaria da Organización Mundial de Parlamentarios contra a
Corrupción (OMPCC), na súa terceira conferencia celebrada en Kuwait en 2008.

A confianza na independencia e na profesionalidade da actuación dos xulgados e
tribunais de todas as ordes debe comezar polos propios representantes da
cidadanía no parlamento, que non deixan de ser servidores públicos. Esa
máxima confianza no poder xudicial no seu conxunto debe de demostrarse nunha
igualdade plena á hora de someterse á xustiza.

Polo exposto, e considerando que Galicia debe de dar todos os pasos necesarios
para avanzar decididamente na calidade democrática do seu marco estatutario e
institucional, o Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, presenta a
seguinte proposición non de lei:

O Parlamento de Galicia considera necesaria a supresión do Instituto do
aforamento dos seus deputados e deputadas, debendo de ser incorporada esta
posición ao conxunto de reformas do Estatuto de Autonomía de Galicia que no
seu momento se aborde.

Pazo do Parlamento, 27 de abril de 2017
Asinado dixitalmente por:
Juan Manuel Díaz Villoslada na data 27/04/2017 16:16:30
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Patricia Vilán Lorenzo na data 27/04/2017 16:16:46
Matilde Begoña Rodríguez Rumbo na data 27/04/2017 16:16:56
Xoaquín María Fernández Leiceaga na data 27/04/2017 16:17:07
Partido dos
Socialistas
de Galicia
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5.8

8990(10/PNP-000842)
Grupo Parlamentario de En Marea
Cuña Bóveda, María de los Ángeles e 2 máis
Sobre o remate polo Goberno galego do proceso de aprobación
do Plan de ordenación dos recursos naturais de Pena Trevinca
e o inicio do procedemento para a declaración dese espazo
protexido como parque natural
Publicación da iniciativa, 115, 18.05.2017
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Á Mesa do Parlamento

O Grupo Parlamentar de En Marea, por iniciativa da súa deputada Anxeles Cuña
Bóveda e dos seus deputados Antón Sánchez García e Marcos Cal Ogando, ao
abeiro do disposto no artigo 160 do Regulamento da Cámara, presenta a seguinte
Proposición non de lei para o seu debate en Pleno.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Pena Trevinca é un macizo montañoso situado na zona máis oriental da provincia
de Ourense, no que se atopa a maior altitude de Galicia. É o vértice xeográfico de
tres provincias. Dúas da comunidade autónoma de Castela-León: Zamora ao Sur,
e León o Este. A vertente Norte e Oeste forma parte do territorio dos concellos
de A Veiga e Carballeda de Valdeorras na provincia de Ourense que a súa vez
están delimitados pola Serra do Eixo que acaba morrendo na bacía do Sil.
As cumes zamoranas de Trevinca forman parte do Parque Natural de Sanabria,
creado en 1978, que vela pola preservación e conservación do Lago de Sanabria
e do sistema de pequenas lagoas alpinas que o arrodean.
Pola contra, a zona ourensá 25.000 28.678 ha. hectáreas forman parte da Rede
Natura 2000, e nela se atopa o Bosque do Teixadal, declarado ZEC (zona de
especial conservación) que en Galicia se levou a cabo co Decreto 37/2014, do
27 de marzo e ZEPA (zona especial de protección de aves silvestres), declaradas
segundo as disposicións da Directiva 2009/147/CE do Parlamento Europeo e do
Consello, do 30 de novembro de 2009. Amais os 400 teixos (taxus baccata) que
conten están no Catálogo de Árbores Senlleiros da Xunta de Galicia. Nas zonas
altas existen representacións puntuais de turbeiras ácidas de esfagnos, hábitats
extraordinariamente fráxiles e fragmentados. Os de Trevinca son os únicos
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existentes na zona mediterránea galega. A riqueza botánica destes espazos é
realmente grande, non soamente pola súa diversidade senón tamén pola
presenza de numerosos taxóns cun maior ou menor grao de endemismo. Este
fermoso parágrafo encontrase na Orde do 19 de abril de 2002 pola que se inicia
o procedemento de elaboración do Plan de Ordenación de Recursos Naturais
(PORN) de Pena Trevinca e que 15 anos despois aínda non se aprobou e nin
sequera se someteu a información pública. Iso si a do PORN do LIC (agora
ZEC) Pena Trevinca licitouse e pagouse cun prazo de execución de 14 meses e
un orzamento base de 87.000 euros (DOG nº 110, do 08-07-2007 e nº 131, do
06- 07-2007). Dita contratación adxudicouse por Resolución do 07-04-2009,
cun 70% de cofinanciación da Unión Europea (DOG nº 41, do 28-02-2012) e
adxudicado mediante a resolución do 7 de abril de 2009.

15 anos para xestionar a ordenación dun espazo protexido polas Directivas
europeas máis importantes para a conservación da biodiversidade pode ser
considerado deixación de funcións da CMAOT, como denuncian as asociación
de referencia na conservación da Natureza. Esta situación de abandono de facto
tanto das funcións que lle outorga o Decreto 167/2015, de 13 de novembro, polo
que se establece a estrutura orgánica da Consellería de Medio Ambiente e
Ordenación del Territorio, como do mandato de protección derivado das
directivas Hábitats e Aves, non é nova e da que xa ten conta a Unión europea.

Aínda así e con tódalas trabas que está a poñer a Xunta de Galicia para non
rematar a protección do macizo montañoso de Pena Trevinca, e xa entrando nas
competencias da Xunta de Galicia, establécese con arranxo ao articulo 25.1 a lei
9/2001 de conservación da natureza que "a iniciación dun procedemento de
declaración dun espazo natural protexido ou do procedemento para a
elaboración dalgún dos instrumentos de ordenación previstos na presente Lei
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(un dos cales son os PORN) determinará a prohibición de realizar actos que
supoñan unha transformación sensible da realidade física ou biolóxica que
dificulte ou imposibilite a consecución dos obxectivos da declaración de espazo
natural protexido ou supoña un risco para os seus valores naturais, mentres que
o apartado 2 do mesmo artigo 25 establece que "en calquera caso, a iniciación
do procedemento de aprobación dun plan de ordenación dos recursos naturais
determinará automaticamente a esixencia de informe favorable da consellería de
medio ambiente para calquera autorización, licenza ou concesión que habilite
para realizar transformacións da realidade física ou biolóxica no ámbito
territorial ao que afecta o plan de ordenación dos recursos naturais". A
finalidade que se persegue co apartado 2 do artigo 25 non é outro que protexer
os recursos naturais existentes durante o período transitorio de elaboración do
PORN.

Convén poñer de manifesto así mesmo a prevalencia e superioridade dos PORN
sobre os demais instrumentos de ordenación xa que o articulo 6.3 da Lei 9/2001
dispón que "os plans de ordenación dos recursos naturais a que se refire a
presente Lei, prevalecerán sobre calquera outros instrumentos de ordenación
territorial ou física, constituíndo as súas disposicións un límite para estes, cuxas
determinacións non poderán alterar ou modificar aquelas e aplicaranse, en todo
caso, prevalecendo sobre os instrumentos de ordenación preexistentes", de modo
que é a propia norma legal a que dá pé a aquel maior valor que ha de concederse
aos PORN sobre os demais instrumentos de plan que no período probatorio se
demostraron existentes, os cales deben adaptarse aos PORN se resultan
contraditorios con estes.

Do mesmo xeito que pomos o acento na protección, queremos expoñer que a lei
42/2007, de 13 de decembro, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidade
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establece no seu artigo 42 que as ZEC e as ZEPA terán a consideración de
espazos protexidos, ca denominación de “espazo protexido Rede Natura 2000”, e
co alcance e as limitacións que a Administración Xeral do Estado (AXE) e as
Comunidades Autónomas (CC.AA) establezan na súa lexislación e nos
correspondentes instrumentos de planificación, sempre nos seus respectivos
ámbitos de competencia. Así mesmo o artigo 46 establece as medidas de
conservación da Rede Natura 2000 que deberán ser fixadas pola AXE e as
CC.AA. “no ámbito das súas competencias e que respondan as exixencias
ecolóxicas dos tipos de hábitats naturais e das especies presenten nelas” o que
leva como consecuencia de feito a redacción dun plan ou instrumento de xestión
específico dos distintos lugares protexidos dentro da ZEC tendo especial coidado
de limitar toda actividade que xere “deterioro dos hábitats naturais”.

Polo tanto pensamos que pretender xestionar todos os espazos protexidos de
Galicia mediante un único plan de ordenación da totalidade da rede como se
desprende do Decreto 37/2014, do 27 de marzo, polo que se declaran zonas
especiais de conservación os lugares de importancia comunitaria de Galicia e
se aproba o Plan director da Rede Natura 2000 de Galicia é simplista e dende
logo digno dunha queixa á Unión europea.

Con todo o exposto este grupo parlamentar considera que é preciso abordar a
protección do macizo montañoso de Pena Trevinca de xeito que se evite a perda
de biodiversidade de características únicas en Galicia como xa se comentou, e
incluír as directrices da lei 42/2007 respecto os corredores e a conectividade
ecolóxica que compoñen os cumios de Trevinca, incluíndo o Teixadal de Casaio
como icona da biodiversidade que loita pola súa supervivencia.
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Polo exposto o Grupo Parlamentar de EN MAREA presenta a seguinte
Proposición non de lei:
O Parlamento galego insta á Xunta de Galicia a:

-

Previa revisión dos límites do espazo protexido, a precisa
determinación dos hábitats de interese comunitario e prioritarios así
como unha relación das especies ameazadas, rematar o proceso de
aprobación do PORN de Pena Trevinca.

-

Rematado o PORN, comezar o proceso para declarar o espazo protexido
de Pena Trevinca como parque natural.

Santiago de Compostela, 11 de maio de 2017.

Asdo.: Ánxeles Cuña Bóveda,

Asdo.: Antón Sánchez García

Marcos Cal Ogando

Voceiro S. do G.P. de En Marea

Deputada e deputado do G.P. de En Marea.

Asinado dixitalmente por:
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María de los Ángeles Cuña Bóveda na data 11/05/2017 18:18:56

Antón Sánchez García na data 11/05/2017 18:19:07

Marcos Cal Ogando na data 11/05/2017 18:19:22
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1950(10/INT-000081)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Pontón Mondelo, Ana Belén e 5 máis
Sobre a política do Goberno galego en relación coa
negociación dun novo modelo de financiamento para Galicia
Publicación da iniciativa, 28, 14.12.2016
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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.es
15702 Santiago de Compostela
Galiza

Á Mesa do Parlamento
Ana Belén Pontón Mondelo, Olalla Rodil Fernández, Xosé Luis Rivas Cruz,
Montserrat Prado Cores, Noa Presas Bergantiños e Xosé Luis Bará Torres,
deputadas e deputados do Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego
(BNG), ao abeiro do disposto no Regulamento da Cámara, formulan a seguinte
Interpelación, sobre un novo acordo de financiamento galego baseado na capacidade
fiscal plena de Galiza.

O vixente modelo de financiamento, que ten amosado o seu completo esgotamento ao non
dar resposta ás principais necesidades do noso país, tais como garantir os servizos públicos básicos
de calidade durante a crise, xa debería ter sido revisado no 2014. Porén, é a finais do 2016 cando
comeza a abrirse o proceso de reforma, co anuncio do Presidente do goberno do estado, Mariano
Rajoy, de convocar unha Conferencia de Presidentes antes de que remate o ano, onde se tratará o
establecemento dun novo sistema de financiamento autonómico.
Ante este escenario, desde o BNG cremos necesario mudar a lóxica do actual modelo,
onde recibimos o que se acorda desde Madrid, sen capacidade ningunha para ter unha política
fiscal propia. A Xunta de Galiza ten a competencia en sanidade, educación, servizos sociais, ou
dependencia. Pero en cambio, soportamos un sistema de financiamento baseado en transferencias
e cesión de impostos no que Galiza apenas ten nada que dicir na xestión dos impostos que se
pagan aquí.
O vixente modelo de financiamento das comunidades autónomas basease na concepción
dun Estado centralizado que exerce o control sobre os ingresos, sobre os impostos recadados que
no noso caso pagan as galegas e galegos, para seren logo distribuídos, en base a criterios
centralistas.
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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.es
15702 Santiago de Compostela
Galiza

Galiza pasou a xestionar, a través dun proceso de descentralización da titularidade e
xestión os servizos públicos básicos e prioritarios directamente vinculados ao benestar das
persoas, como a sanidade, a educación ou os servizos sociais que precisan para o seu
funcionamento e mellora constante un importante volume do gasto público. Malia esa
importante responsabilidade, a competencia sobre os ingresos públicos precisos para financialos
mantívose ferreamente centralizada, dado que administración central do Estado controla de
xeito absoluto os ingresos recadados, sobre todo os seus aspectos fulcrais como son a
capacidade normativa e recadatoria, e onde ademais se reserva a capacidade para repartilos ás
comunidades autónomas. Iso responde ademais a unha concepción afastada da realidade
económica, como se os ingresos públicos se xerasen no quilómetro cero da capital e partir de aí
se distribuíran por todo o territorio.
O proceso lóxico e consecuente coa descentralización competencial debería
configurarse arredor do principio polo cal a quen lle compete manter os servizos esenciais para
a maioría social, tamén ostente a política fiscal, que en primeira instancia teña a recadación e
control tributario para atender os servizos que a maioría considera básicos. Con iso, estaríamos a
trasladar e aplicar realmente unha estrutura de xestión do gasto público propia de Estados que si
teñen unha descentralización política real, de competencias e de recursos financeiros para
exercelas ao mesmo, que aplican o principio onde “o responsábel de decidir gastar máis ou
menos diñeiro na provisión dun servizo é tamén responsábel para decidir subir máis ou menos
os impostos” (accountability). Unha formulación simple, a propia de estados realmente federais,
que establece unha relación directa entre quen e onde se pagan os impostos (o nivel de ingreso)
e os servizos e políticas públicas onde se aplican ditos recursos fiscais (o nivel de gasto).
Con iso aseguraríase ademais, que haxa unha correspondencia entre o pago de tributos e
os servizos recibidos a cambio, onde as propias persoas obrigadas á imposición fiscal poden
identificar máis claramente o custe-beneficio do gasto público. No actual sistema de
financiamento esta análise antóllase imposíbel, pois a centralización absoluta dos ingresos
tributarios e os complexos sistemas de transferencias articuladas impiden facer visíbel esa
ecuación de forma intelixíbel para a maioría das persoas. Iso aínda se agrava máis pola
opacidade coa que o Estado actúa á hora de divulgar o custe real dos servizos centrais que non
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teñen unha repercusión para alén da administración central. E logo revístese todo ese complexo
sistema coa denominada “solidariedade interterritorial”, que nunca tivo unha demostración
empírica da súa aplicación.
Porén, ao longo das décadas de modelo autonómico, nunca se admitiu que de xeito
parello á descentralización administrativa, alén de transferir unha parte minoritaria de ingresos
públicos, ou mesmo compartir a recadación dunha parte residual, se partillase a potestade de
controlar os ingresos entre Estado e Galiza, tanto a nivel de regulación (modelo de política
fiscal) como de recadación, tanto contar co financiamento preciso para manter e mellorar os
servizos públicos básicos como para distribuílos como mellor consideraran os gobernos galegos.
É dicir, que puideran exercer sequera a execución nos servizos transferidos de xeito pleno,
contando coa capacidade necesaria para financialos, gozando da autonomía financeira que
predica a propia norma constitucional.
A resultante é un modelo en vigor totalmente irracional, xa que o Estado, que ten
competencias que non son as prioritarias para a cidadanía, como a defensa, a burocracia do
Estado, a Casa Real ou as infraestruturas xerais, controla a política fiscal. Cómpre darlle a volta
para ligar a competencia fiscal, a recadación e política tributaria, a través dunha facenda galega,
con quen exerce as políticas sociais, e superar a situación onde sexa Madrid quen controla os
nosos impostos para así asegurar as políticas que interesan a Bruxelas e ás elites económicas e
políticas radicadas na capital, tais como o control déficit, o pago da débeda prioritario, o rescate
da banca, e agora rescate das autoestradas radiais madrileñas.
Avogamos, polo tanto, por superar o actual status en materia de financiamento e política
fiscal, para determinar desde Galiza as prioridades, por iso queremos un financiamento propio
para o noso país, con plena capacidade para deseñar a política fiscal. Sen política fiscal propia,
sen un modelo onde a xestión do gasto vaia ligada a do ingreso, sen Facenda Galega que regule
e recade os nosos recursos económicos, non hai garantía de financiamento dos nosos servizos
públicos básicos nin o deseño dunha política económica propia de políticas acaídas de estímulo
aos nosos sectores produtivos. Non pode haber redistribución social senón podemos incidir
directamente cunha política fiscal deseñada e xestionada desde Galiza.
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Con esta capacidade fiscal e financeira plena teríamos máis recursos. Simplemente nos
remitimos ás liquidacións tributarias, aos datos de recadación tributaria en Galiza, ás remesas do
sistema de financiamento, e sobre todo ás persistentes necesidades que teñen os servizos
públicos esenciais que ten que atender o sector público galego que se ve abocado a minguar a
calidade, a reducir prestacións, a recortar en programas sociais e educativos, mentres asistimos
perplexos como –tamén cos impostos recadados en Galiza- se prioriza desde o Goberno central
rescatar a banca privada, manter o avultado financiamento dos programas de defensa e
armamento militar ou soster un aparello burocrático centralizado sen vinculación coa prestación
de servizos.
Fronte á idea dunha Galiza deficitaria, o noso país ten capacidade propia, xera os
recursos suficientes para financiar os seus servizos públicos e apoiar aos sectores produtivos. As
galegas e galegos estamos a contribuír con máis diñeiro en impostos ao Estado, do que o
Goberno central logo transfire para o noso financiamento.
En base a estes principios, formulamos esta proposta para un novo acordo de
financiamento galego, baseado na transparencia, na autorresponsabilidade, na asimetría explícita
no propio texto constitucional e confirmada por unha realidade indiscutida e na crenza nas
propias capacidades do país.

Por todo isto formúlase a seguinte Interpelación:
-Considera a Xunta de Galiza que o actual modelo de financiamento permite ao
Goberno galego prestar servizos públicos de calidade?
-Considera a Xunta de Galiza que o actual modelo de financiamento autonómico
permite o desenvolvemento acaído das potencialidades de Galiza?
-Considera a Xunta de Galiza racional un modelo de descentralización onde a xestión
do gasto non vai acompañada da xestión do ingreso?
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-Que prioridades vai a defender a Xunta de Galiza ante o proceso de negociación dun
novo sistema de financiamento?
-Considera prioritario a Xunta de Galiza avanzar cualitativamente na suficiencia e
autonomía financeira, na capacidade normativa e na responsabilidade fiscal para deste xeito
poder dispoñer de máis recursos nun novo modelo de financiamento?
-Vai a impulsar a Xunta de Galiza que o financiamento local se internalice dentro do
financiamento galego para deste xeito atender adecuadamente as necesidades dos concellos
galegos?
-Vai a impulsar a Xunta de Galiza que o noso país poida xestionar os impostos que
soportan as galegas e galegos?
-Non considera a Xunta de Galiza que, tendo en conta que os impostos soportados polas
galegas e galegos exceden con creces a contía que logo recibimos a través do sistema de
financiamento, non ten sentido que a racadación vaia para Madrid para logo retornar parte en
forma de impostos cedidos e transferencias?

Santiago de Compostela, 2 de decembro de 2016

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

Ana Pontón Mondelo na data 02/12/2016 13:00:04

Olalla Rodil Fernández na data 02/12/2016 13:00:10

Xose Luis Rivas Cruz na data 02/12/2016 13:00:14

María Montserrat Prado Cores na data 02/12/2016 13:00:18

Noa Presas Bergantiños na data 02/12/2016 13:00:27

Xosé Luis Bará Torres na data 02/12/2016 13:00:30
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7014(10/INT-000290)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Losada Álvarez, Abel Fermín e Pérez Seco, José Manuel
Sobre a política do Goberno galego en relación co relevo
xeracional nos negocios dos autónomos
Publicación da iniciativa, 92, 29.03.2017
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Abel Losada Alvarez e José Manuel Pérez Seco, deputados pertencentes
ao Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, ao abeiro do
disposto no artigo 147 do Regulamento da Cámara, presentan ante esa
Mesa a seguinte interpelación.
A caracterización socio-laboral dos autónomos en Galicia, mostra
importantes debilidades á hora de consolidar as súas posicións económicas.
Dous terzos do número total de autónomos/empresarios e
autónomas/empresarias son persoas físicas, case catro de cada cinco non
teñen asalariados e asaliaradas ao seu cargo e máis dun terzo das
autónomas persoas físicas de Galicia teñen máis de 55 anos. Ademais, a
súa capacidade de aproveitamento das novas tecnoloxías é moi escasa.
Calcúlase que un 10 % de este colectivo xubilarase anualmente nos
próximos anos.
No medio prazo, un número moi importantes de autónomos pasarán a
situación de xubilación, moitos pecharán os seus negocios por causas
económicas ou organizativas e outros moitos estarán en tránsito de
abandono, reducindo de forma significativa a súa actividade. Por tanto,
perderanse un número moi elevado de negocios que non parece que vaian
ser substituídos directamente no tecido empresarial.
Nun país con graves problemas demográficos, despoboamento, dispersión
da poboación e tendencia á concentración na franxa atlántica, o
arraigamento dos autónomos no territorio é estratéxico.
Mentres se producen estes peches, un número importante de mozos asumen
realizar unha actividade por conta propia, pero atopan dificultades para a
súa integración xa que na maior parte dos casos, abordan negocios de nova
creación e con moito risco, ademais sen unha preparación práctica
suficiente.
Neste contexto resulta de gran interese arbitrar programas concretos de
apoio para facilitar a substitución xeracional no traballo autónomo, para
tentar dar resposta á necesidade de continuidade dunha parte destes
negocios.
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Por todo o exposto, os deputados que asinan interpelan ao Goberno galego
nos seguintes termos:
Partido dos
Socialistas
de Galicia

1. É consciente a Xunta de Galicia das dificultades que teñen en moitos
casos os autónomos e as autónomas próximos e próximas á
xubilación para a continuidade dos seus negocios?
2. É consciente a Xunta de Galicia da importancia que teñen os
pequenos/as autónomos/as na articulación territorial do país?
3. Cree a Xunta de Galicia que é estratéxico para o país non perder o
know-how acumulado nos negocios dos/as autónomos/as ante o
momento da súa xubilación?
4. É consciente das grandes dificultades de inserción laboral que atopan
os mozos e as mozas en Galicia, independentemente da súa
cualificación?
5. Ten a Xunta de Galicia algún plan definido e concreto para abordar
esta problemática?

Pazo do Parlamento, 23 de marzo de 2017
Asdo.: Abel Losada Alvarez
José Manuel Pérez Seco
Deputados do G.P. dos Socialistas de Galicia
Asinado dixitalmente por:
Abel Fermín Losada Álvarez na data 23/03/2017 16:54:43
Jóse Manuel Pérez Seco na data 23/03/2017 16:54:49
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6.3

9280(10/INT-000391)
Grupo Parlamentario de En Marea
Sánchez García, Antón
Sobre a política do Goberno galego en relación coas emisións
industriais contaminantes
Publicación da iniciativa, 117, 24.05.2017
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Antón Sánchez García, deputado do Grupo Parlamentar de En Marea, ao
abeiro do disposto no artigo 147 do Regulamento da Cámara, presenta a seguinte
Interpelación.
Segundo un informe elaborado por Ramón Varela Díaz, doutor en Bioloxía e
experto en contaminación atmosférica, informe que se fai en base aos datos do
Rexistro Estatal de Emisións e Fontes Contaminantes (PRTR-España), publicado
o 15 de novembro de 2016, a contaminación causada pola gran industria medra
de xeito importante.
Galiza pasa de ser a cuarta comunidade autónoma en emisións a ser a segunda.
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Galicia é responsable do 15,08% do total das emisións á atmosfera de España.
Ademais é a primeira en emisións de flúor, mercurio e perfluorocarburos. É a
segunda en emitir dióxido de carbono, gases de efecto invernadoiro, dióxido de
xofre, cloro e substancias acidificantes/precursoras de ozono. Tamén é a terceira
comunidade por emitir á atmosfera partículas (PM10), monóxido de carbono,
compostos orgánicos volátiles non metano (COVNM), metano, arsénico e cromo.
Para rematar, ocupa o cuarto posto en emisións de óxidos de nitróxeno e metais
pesados en conxunto.
É tamén preocupante que segundo os datos oficiais , os vertidos contaminantes á
auga de Galicia significan o 10,46% do total do Estado con 84.814 toneladas/ano,
ocupando con este valor o cuarto posto no conxunto das comunidades.
Ademais, Galicia é a primeira comunidade do Estado en verter compostos
organoestannicos e carbono orgánico total (COT).
Varela Díaz califica de “sorprendente” que no Rexistro Estatal de Emisións
Contaminantes, Galicia teña só o 4,45% do total dos complexos con información
pública e que ao mesmo tempo “sexamos responsábeis das emisións do 80,5%
dos perfluorocarburos; do 36,6% do flúor; do 30,5% de mercurio; do 22,0% do
cloro; do 19,2% do dióxido de xofre; do 18,7% das partículas (PM10); do 15,1%
do dióxido de carbono; do 12,6% dos óxidos de nitróxeno... por non citar os
vertidos á auga de compostos organoestannicos (54,4%); zinc (16,4%); chumbo
(15,3%); cloruros (10,1%); cobre (8,6%); compostos orgánicos haloxenados
(5,9%)…”
Mentres o dióxido de carbono no 2015 representa o 15,1% do total do Estado, fai
tan só tres anos representaba o 12%. En tres anos Galicia pasou do cuarto lugar
no Estado ao segundo. Escollidos 32 contaminantes considerados como os máis
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importantes, no ano 2015 21 tiñan valores superiores aos do ano 2010 e, aínda
máis, 14 superaban os valores que tiñan no ano 2007 (ver táboa).
Neste estudo saliéntase que as centrais térmicas en Galicia emiten máis de 10 dos
14 millóns de Tm de CO2.
Estes e moitos outros datos mostran unha especialización de Galiza na industria
contaminante, xa que a proporción de contaminación sobre PIB ou poboación é
moi elevada.
Por todo isto, o Grupo Parlamentario de En Marea presenta a seguinte
interpelación:
1) Considera que a elevada produción de emisións contaminantes é unha
realidade que é necesario cambiar?
2) Pensa que as industrias, principalmente responsables destas emisións, están a
asumir os custes ambientais que provocan?
3) Ten pensado incrementar o gravame do Imposto de Contaminación
Atmosférica?
4) Ten pensado o Goberno galego promover un Plan específico de diminución
progresiva da contaminación nas grandes industrias?
5) Porá en práctica as Directrices da OMS para partículas (PM10 e PM2,5) xa
que os niveis da lexislación actual son moi permisivos e duplican o
recomendado?
Santiago de Compostela, 18 de maio de 2017.
Asdo.: Antón Sánchez García
Deputado do G.P. de En Marea.

181

Asinado dixitalmente por:

Antón Sánchez García na data 18/05/2017 12:55:17
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7.1

9580(10/POPX-000037)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Pontón Mondelo, Ana Belén
Sobre as medidas previstas pola Xunta de Galicia para frear a
eucaliptización poñendo en marcha unha nova política para o
monte galego
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Á Mesa do Parlamento
Ana Belén Pontón Mondelo, Portavoz do Grupo Parlamentar do
Bloque Nacionalista Galego (BNG), ao abeiro do disposto no artigo 152.2 do
Regulamento da Cámara e das normas supletorias do 17 de marzo de 2015,
formula a seguinte PREGUNTA dirixida ao Presidente do Goberno, para a súa
resposta oral en Pleno.

PREGUNTA AO PRESIDENTE:
Que medidas ten previsto adoptar o Presidente da Xunta para frear a
eucaliptización poñendo en marcha unha nova política para o monte galego?

Santiago de Compostela, 29 de maio de 2017

Asdo.: Ana Belén Pontón Mondelo
Portavoz do G.P. do BNG

Asinado dixitalmente por:
Ana Pontón Mondelo na data 29/05/2017 12:57:29
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9591(10/POPX-000038)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Fernández Leiceaga, Xoaquín María
Sobre a data prevista polo Goberno galego para a
dispoñibilidade dunha oferta ampla de solo industrial
alcanzable e ben comunicado no sur de Galicia
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Xoaquín Fernández Leiceaga, portavoz do Grupo Parlamentario dos Socialistas
de Galicia, ao abeiro do disposto no artigo 152.2 do Regulamento da Cámara,
presenta ante esa mesa a seguinte pregunta oral en Pleno dirixida ao Sr.
presidente da Xunta de Galicia.

Sr. presidente, cando estará dispoñible unha oferta ampla de solo industrial
alcanzable e ben comunicado no sur de Galicia?

Pazo do Parlamento, 29 de maio de 2017

Asinado dixitalmente por:
Xoaquín María Fernández Leiceaga na data 29/05/2017 16:48:39
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7.3

9603(10/POPX-000039)
Grupo Parlamentario de En Marea
Villares Naveira, Luis
Sobre a valoración do Goberno galego en relación cos
orzamentos xerais do Estado para o ano 2017
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Luís Villares Naveira, Voceiro do Grupo Parlamentar de En Marea, ao
abeiro do disposto no artigo 152.2 do Regulamento da Cámara, presenta a
seguinte PREGUNTA, para a súa resposta oral en Pleno, dirixida ao Presidente
da Xunta de Galicia.

Cal é a súa valoración dos Orzamentos Xerais do Estado para o 2017?

Santiago de Compostela, 29 de maio de 2017.

Asdo.: Luís Villares Naveira
Voceiro do G.P. de En Marea.

Asinado dixitalmente por:
Luis Villares Naveira na data 29/05/2017 17:18:26
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8.1

8265(10/POP-001081)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Torrado Quintela, Julio e 4 máis
Sobre a opinión do Goberno galego respecto da posibilidade de
mellorar o servizo de medicina forense que se está a ofrecer
na costa da Mariña lucense
Publicación da iniciativa, 109, 03.05.2017
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Julio Torrado Quintela, Noela Blanco Rodríguez, Luis Alvarez Martínez,
Patricia Vilán Lorenzo e Juan Manuel Díaz Villoslada, deputados e deputadas
pertencentes ao Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, ao abeiro do
disposto no artigo 152 do Regulamento da Cámara, presentan ante esa Mesa a
seguinte pregunta para a súa resposta oral en Pleno.
A reivindicación da necesidade de dispoñer no área sanitaria de A Mariña dun
médico/a forense que atenda a zona é xa unha reiterada reclamación. A
centralización deste servizo en Lugo veu de amosarse ineficiente nos casos en
que a presenza dun/dunha médico/a forense é necesaria, especialmente naqueles
que polas súas características precisan de presenza rápida (falecidos/as en lugares
públicos ou causas incertas), para evitar complicacións e a exposición das fatais
situacións de maneira excesivamente prolongada.
As distancias prolongadas, para as necesidades circunstancias do servizo, no
desprazamento dende Lugo cara os distintos puntos da Costa xeran escenarios
desagradables e dificultan a calidade do servizo, que en moitas ocasións esixe
desprazamento de cadáveres a Lugo e volta para o seu punto de orixe. A
dispoñibilidade dun servizo propio no área sanitaria, permitiría establecer o
Hospital da Costa, en Burela, como base de traballo para os labores de medicina
forense e así facilitar o traballo aos/ás profesionais e garantir un servizo de maior
calidade e apoio para as situacións en que se necesite.
Esta demanda vén sendo reclamada por distintos grupos políticos en diversos
momentos, e ten pronunciamentos a favor de varios plenos municipais da zona.
Por todo o exposto, os deputados e as deputadas que asinan formulan a seguinte
pregunta para o seu debate en Pleno:
Considera o Goberno galego que é mellorable o servizo de medicina forense que
se ofrece na costa da Mariña lucense?
Pazo do Parlamento, 24 de abril de 2017
Asdo.: Julio Torrado Quintela
Noela Blanco Rodríguez
Luis Manuel Alvarez Martínez
Patricia Vilán Lorenzo
Juan Manuel Díaz Villoslada
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Deputados e deputadas do G.P. dos Socialistas de Galicia
Asinado dixitalmente por:
Partido dos
Socialistas
de Galicia

Julio Torrado Quintela na data 25/04/2017 18:19:35
Noela Blanco Rodríguez na data 25/04/2017 18:19:41
Luis Manuel Álvarez Matínez na data 25/04/2017 18:19:46
Patricia Vilán Lorenzo na data 25/04/2017 18:19:51
Juan Manuel Díaz Villoslada na data 25/04/2017 18:19:56
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8.2

8673(10/POP-001130)
Grupo Parlamentario de En Marea
Santos Queiruga, Carmen e Merlo Lorenzo, Juan José
Sobre as medidas que vai adoptar a Xunta de Galicia diante do
escaso investimento previsto nos Orzamentos xerais do Estado
para a dragaxe da ría do Burgo
Publicación da iniciativa, 113, 11.05.2017
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Carmen Santos Queiruga e Juan José Merlo Lorenzo, ao abeiro do disposto no
artigo 155 do Regulamento da Cámara, presentan a seguinte Pregunta para a
súa resposta oral en Pleno, relativa a execución do dragaxe na Ria do Burgo.
A Ría do Burgo é unha zona de importante explotación marisqueira de bivalvos
que abarca os municipios da Coruña, Oleiros, Cambre e Culleredo.
Na década dos 70 xeraba ao redor de 2000 postos de emprego, na actualidade
reducíronse a menos de 150, e co paso do tempo poida que váianse
extinguindo paulatinamente.
O problema principal da ría na actualidade é o abandono das diferentes
administracións con respecto á limpeza (dragaxe) das verteduras nela
depositados, que se converteron nunha capa de lodos de varios metros de
grosor.
Informes oficiais estiman que a recuperación da ría podría ter un custo de
aproximadamente 46 millóns de euros e estímase que tras ela, o impacto no
emprego podería ser da creación duns 400 postos directos inmediatos, sen
embargo, nos Orzamentos Xerais do Estado presentados recentemente
destínase so un millon de euros para a dragaxe este ano.
Os lodos fóronse depositando desde principios de século XX e ao longo destes
anos na limpeza da ría non se investiu practicamente nada, todo foron
promesas baleiras e boas intencións que non chegaron nunca a executarse.
No ano 2009, María Jesús Sainz, senadora polo Partido Popular durante a
lexislatura de Rodriguez Zapatero, presenta unha iniciativa no Senado de
compromiso co saneamento da ría que obtén a maioría absoluta co apoio de
todo o PP. Aínda que é certo que todo quedou nunha declaración de intencións
(a principios de 2016 ainda non se concretaron datas nin partida económica).
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Pero supón un argumento político de recoñecemento da situación, da súa
necesidade de dragaxe e da urxencia.
No ano 2011, a Xunta de Galicia redacta un protocolo cos concellos afectados
para sanear a ría (unha vez máis, recoñécese a urxencia e necesidade do
problema creado).
O Ministerio de Agricultura, Pesca, Acuicultura e Alimentación encarga a través
de Demarcación de Costas un informe a Cedex (Centro de Estudos e
Experimentación de Obras Públicas) sobre a posibilidade da dragaxe,
determinándose no devandito informe a idoneidade da obra, ademais de
considerala factible (ano 2012). Este informe poñía data máxima de licitación da
dragaxe no 2016.
Por outro lado, na última resposta do goberno (27 de xaneiro do 2017), di que:
“no programa de vixilancia ambiental recóllense os límites dos parámetros para
verter o efluente resultante do produto das operacións de Dragaxe. ….Ademais
está previsto como seguridade adicional, que non se realicen labores de
marisqueo nos sectores contiguos ao sector correspondente á zona de dragaxe.
Con todo, a paralización ou non da actividade de marisqueo é unha
competencia da Xunta de Galicia”.
Ademais, tal e como ven recollido na resposta do goberno, “O programa de
Vixilancia Ambiental recolle o seguimento para realizar sobre a flora e a fauna e
desenvólvese durante os tres anos posteriores á realización da obra”.
Resumindo: 22 de outubro de 2013. Iníciase o proceso de solicitude da
Avaliación de Impacto Ambiental do proxecto de saneamento da ría do Burgo.
Un mes despois ábrense as consultas
O 11 de decembro de 2015: Boletín Oficial do Estado publica, a tan só nove días
das eleccións xerais, o proxecto de rexeneración cunha previsión de 46,3 millóns
de custo
Marzo de 2017. Medio Ambiente solicita máis información a Augas de Galicia e
Residuos para a Declaración de Impacto Ambiental, que tería que presentarse o
21 de xullo de 2016.
Polo exposto, formulamos a seguinte pregunta para o seu debate en Pleno:
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Que medidas ten pensado adoptar a Xunta de Galicia ante o escaso
investimento previsto nos Orzamentos do Estado para o dragado da Ría
do Burgo?

Santiago de Compostela, 4 de maio de 2017.

Asinado dixitalmente por:

Juan José Merlo Lorenzo na data 04/05/2017 18:08:44

Carmen Santos Queiruga na data 04/05/2017 18:08:49
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8.3

9238(10/POP-001189)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Rodil Fernández, Olalla e 5 máis
Sobre as previsións do Goberno galego respecto da
modificación dos criterios de acceso ás axudas de apoio á
etapa de formación posdoutoral nas universidades do SUG
establecidos na Orde do 11 de abril de 2017, conxunta da
Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria
e da Consellería de Economía, Emprego e Industria
Publicación da iniciativa, 117, 24.05.2017
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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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Á Mesa do Parlamento
Olalla Rodil Fernández, Noa Presas Bergantiños, Ana Belén Pontón
Mondelo, Xosé Luis Rivas Cruz, Montserrat Prado Cores e Luis Bará
Torres, deputadas e deputados do Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista
Galego (BNG), ao abeiro do disposto no Regulamento da Cámara, presentan a
seguinte Pregunta para a súa resposta oral en Pleno, sobre as condicións para
o acceso ás axudas de apoio á etapa de formación postdoutoral nas universidades
do SUG

A Orde do 11 de abril de 2017, conxunta da Consellería de Educación,
Cultura e Ordenación Universitaria e da Consellería de Economía, Emprego e
Industria, pola que se establecen as bases para a concesión de Axudas de apoio á
etapa de formación postdoutoral nas universidades do SUG, nos organismos
públicos de investigación de Galicia e outras entidades do Sistema de I +D+ i
galego (DOG do 27 de abril de 2017) recolle:
Que a finalidade do programa de axudas é:
“incrementar a incorporación de persoal investigador ao Sistema de I+D+i
galego fomentando, na súa etapa inicial, a mobilidade internacional para mellorar
a súa formación e posibilitando a reincorporación nos axentes que conforman o
sistema para, con posterioridade, continuar coa súa traxectoria investigadora na
institución a que retorna.”
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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
Galiza

No seu ANEXO I. Modalidade A: Artigo 1. Sinala como obxecto da
axuda: “ampliar a formación do persoal investigador no estranxeiro con
posibilidade de retorno, mediante o financiamento dun contrato de dous anos de
duración para a realización de estadías no estranxeiro e un contrato de retorno
dun ano de duración na Comunidade Autónoma de Galicia.”
non establecendo ningunha referencia á idade dos solicitantes ou ao
período de tempo transcorrido entre a finalización de calquera nivel formativo e a
obtención do título de doutor.
No seu Artigo 2. Requisitos, no seu apartado b) especifícase:
“Que a data de finalización dos estudos conducentes á obtención do título
de licenciatura, grao ou equivalente que lle deu acceso ao doutoramento sexa
igual ou posterior ao 1 de xaneiro de 2006”
Esta cláusula restritiva como sinalan as persoas atinxidas sitúase na Orde
deste ano por primeira vez, non estando presente en ningunha das convocatorias
anteriores.
Alén do máis, nas convocatorias homólogas do Plan Estatal, isto é, as
axudas Juan de la Cierva- Formación e Juan de la Cierva-Incorporación, nos
seus artigos 42 e 72 da Resolución de 21 de novembro de 2016, da Presidencia
de la Agencia Estatal de Investigación, só indican, sendo este un requisito para a
solicitude da axuda: a data de obtención do grao de doutor. Pola contra,
ningunha referencia é feita sobre a data de obtención de títulos universitarios ou
doutos rangos de ensino previos a este.
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Parlamento de Galiza
Rúa do Hórreo, s/n. Tel. 0034 981 551 545
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gp-bng@parlamentodegalicia.gal
15702 Santiago de Compostela
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Por todo o exposto formúlase a seguinte pregunta para a súa resposta oral
en Pleno:
Vai mudar as criterios a Xunta de Galiza como reclaman a través dun
recurso de reposición numerosas persoas investigadoras?

Santiago de Compostela, 16 de maio de 2017

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

Asinado dixitalmente por:

Olalla Rodil Fernández na data 16/05/2017 16:28:58
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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
Galiza

Noa Presas Bergantiños na data 16/05/2017 16:29:56

Xose Luis Rivas Cruz na data 16/05/2017 16:30:35

María Montserrat Prado Cores na data 16/05/2017 16:30:40

Ana Pontón Mondelo na data 16/05/2017 16:30:46

Xosé Luis Bará Torres na data 16/05/2017 16:30:48
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8.4

9594(10/PUP-000088)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Burgo López, María de la Concepción e 2 máis
Sobre os criterios que vai seguir a Xunta de Galicia para a
execución da sentenza do Tribunal Superior de Xustiza de
Galicia referida á repartición de fondos do Plan de
financiamento do Sistema universitario de Galicia 2011-2015
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Á Mesa do Parlamento

Partido dos
Socialistas
de Galicia

Concepción Burgo López, Luis Manuel Alvarez Martínez e Juan
Manuel Díaz Villoslada deputada e deputados pertencentes ao Grupo
Parlamentario dos Socialistas de Galicia, ao abeiro do disposto no artigo
155.5 do Regulamento da Cámara, presentan ante esa Mesa a seguinte
pregunta para a súa reposta oral urxente en Pleno.
Xustificación da urxencia
A xustificación da urxencia vén motivada pola necesidade de atallar
canto antes o prexuízo causada á Universidade da Coruña polos erros
cometidos no reparto do financiamento universitario pola Xunta de
Galicia.
O Tribunal Superior de Xustiza de Galicia vén de admitir o recurso
contencioso administrativo interposto pola Universidade de A Coruña
contra á Xunta de Galicia pola falta de cumprimento do Plan de
financiamento do Sistema Universitario de Galicia 2011-2015 e
reclamando 7,5 millóns de euros que non lle foron abonados.
Na sentenza emitida o TSXG ordena a Xunta de Galicia recalcular o
reparto de fondos que realizou entre tres universidades entre 2011 e 2015
dado que o que fixo prexudicou a Universidade de A Coruña, tal como esta
denunciou reiteradamente antes de ir aos tribunais, xa que os cálculos de
reparto foron realizados “dunha forma unilateral e inmotivada pola Xunta
de Galicia”.
Está claro que a Consellería de Cultura, Educación e Ordenación
Universitaria cometeu un erro grave na aplicación do Plan de
financiamento anterior, atentando contra os dereitos da Universidade de A
Coruña e tamén é evidente que a aplicación da sentenza do TSXG non pode
prexudicar as outras dúas universidades.
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Por todo o exposto, a deputada e os deputados que asinan formulan a
seguinte pregunta para o seu debate urxente en Pleno:
Partido dos
Socialistas
de Galicia

Con que criterios vai executar a Xunta de Galicia a sentenza do TSXG
que lle ordena recalcular o reparto de fondos do Plan de financiamento
2011-15 entre as universidades do Sistema Universitario de Galicia?

Pazo do Parlamento, 29 de maio de 2017
Asdo.: Concepción Burgo López
Luis Manuel Alvarez Martínez
Juan Manuel Díaz Villoslada
Deputada e deputados do G.P. dos Socialistas de Galicia

Asinado dixitalmente por:
Maria de la Concepción Burgo López na data 29/05/2017 18:03:35
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Luis Manuel Álvarez Matínez na data 29/05/2017 18:03:41
Juan Manuel Díaz Villoslada na data 29/05/2017 18:03:46
Partido dos
Socialistas
de Galicia
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8.5

8662(10/POP-001129)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Núñez Centeno, Aurelio Alfonso e 8 máis
Sobre os datos referidos ao tratamento da hepatite C
Publicación da iniciativa, 113, 11.05.2017
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A Mesa do Parlamento
Aurelio Núñez Centeno, Marta Rodríguez-Vispo Rodríguez, Encarna Amigo Díaz,
Marta Rodríguez Arias, Soraya Salorio Porral, Miguel Tellado Filgueira, Marián
García Míguez, Sandra Vázquez Domínguez e Raquel Arias Rodríguez, deputados
e deputadas do Grupo Parlamentario Popular de Galicia, ao abeiro do disposto no
artigo 152 e concordantes do Regulamento da Cámara, presentan ante esa Mesa, a
seguinte pregunta para a súa resposta oral en Pleno.
Hai dous anos púñase en marcha o Plan Estratéxico Nacional para a abordaxe da
Hepatite C.
Dende entón, o SERGAS ten tratado a unha importante cantidade de enfermos
afectados polo virus que produce esta grave enfermidade, cunhas taxas de curación
moi elevada.
Distintas asociacións de afectados reuníronse recentemente coa Dirección Xeral de
Asistencias Sanitarias do SERGAS para analizar a evolución da implantación deste
Plan en Galicia.
Na actualidade, sabemos que se está a estudar polo Consello Interterritorial de Saúde,
do que forman parte representantes de todas as Comunidades Autónomas, a posible
ampliación da administración a pacientes que se encontran en fases iniciais da
enfermidade.
Por todo elo, os deputados asinantes facémoslle a seguinte pregunta en Pleno:
Poderíanos dar datos da situación actual da enfermidade da hepatite C en Galicia, a
totalidade das actuacións levadas a cabo antes e despois da posta en marcha do Plan
Estratéxico e as perspectivas de tratamento nun futuro próximo?
Santiago de Compostela, 4 de maio de 2017
Asinado dixitalmente por:
Aurelio Alfonso Núñez Centeno na data 04/05/2017 17:39:10
Marta María Rodríguez-Vispo Rodríguez na data 04/05/2017 17:39:19
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María Encarnación Amigo Díaz na data 04/05/2017 17:39:29
Marta Rodriguez Arias na data 04/05/2017 17:39:36
María Soraya Salorio Porral na data 04/05/2017 17:39:45
Miguel Ángel Tellado Filgueira na data 04/05/2017 17:39:51
María Ángeles Garcia Míguez na data 04/05/2017 17:39:59
Sandra Vázquez Dominguez na data 04/05/2017 17:40:07
Raquel Arias Rodríguez na data 04/05/2017 17:40:28
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8.6

9239(10/POP-001190)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Blanco Rodríguez, Noela e 2 máis
Sobre a data de entrada en funcionamento da ampliación do
Complexo Hospitalario Universitario de Ourense
Publicación da iniciativa, 117, 24.05.2017
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Á Mesa do Parlamento

Partido dos
Socialistas
de Galicia

Noela Blanco Rodríguez, Raúl Fernández Fernández e Julio Torrado
Quintela, deputada e deputados pertencentes ao Grupo Parlamentario
dos Socialistas de Galicia, ao abeiro do disposto no artigo 152 do
Regulamento da Cámara, presentan ante esa Mesa a seguinte pregunta
para a súa resposta oral en Pleno.
No Consello da Xunta de Galicia do día 16 de xaneiro do ano 2014
anunciouse a adxudicación das obras de ampliación do Hospital de
Ourense, indicando que a data de inicio das mesmas sería no primeiro
trimestre dese mesmo ano, e a data de finalización a mediados do ano 2016,
é dicir 26 meses de prazo de execución.
A adxudicación da obra realizouse á UTE Vías y Construcciones, S.A. +
CRC + Extraco, S.A. por un importe de 41.140.000 euros, e cun descenso
de investimento sobre o importe de licitación de 16.845.550 euros, un 28,5
% menos.
Segundo consta no proxecto da obra e tal e como se reflicten na referencia
do Consello da Xunta de Galicia dese mesmo día, “a obra consiste na
execución dun novo bloque de hospitalización, dunha área de servizos
xerais e a ampliación e dotación de aparcadoiro (tanto para o persoal do
centro sanitario como para o resto da cidadanía).
Máis en detalle, a torre de hospitalización ten sete andares de
hospitalización con dúas unidades por andar. Isto é, un total de 14 unidades
das cales 9 son polivalentes médico - cirúrxicas, unha de psiquiatría, de
paliativos, de oncoloxía e dúas unidades innovadoras.
En total ten unha capacidade máxima de aproximadamente de 900 camas.
Ademais, dispón dunha área de docencia, cafetarías para o público e o
persoal, departamento de admisión, tendas e vestíbulo.
Doutra banda, os servizos xerais constan de cociña, mantemento, vestiarios,
zona de residuos, sala mortuoria e almacéns. Por último, a área de
aparcadoiro articúlase en 3 andares con aproximadamente 700 prazas. A
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superficie útil é de 47.864 metros cadrados e a súa superficie construída de
53.941 metros cadrados”.
Partido dos
Socialistas
de Galicia

Por todo o exposto, a deputada e os deputados que asinan formulan a
seguinte pregunta para o seu debate en Pleno:
En que data estará en funcionamento a ampliación do Complexo
Hospitalario Universitario de Ourense, cuxas obras comezaron no ano
2014?

Pazo do Parlamento, 15 de maio de 2017
Asdo.: Noela Blanco Rodríguez
Raúl Fernández Fernández
Julio Torrado Quintela
Deputada e deputados do G.P. dos Socialistas de Galicia

Asinado dixitalmente por:
Noela Blanco Rodríguez na data 16/05/2017 16:37:22
Raúl Fernández Fernández na data 16/05/2017 16:37:28
Julio Torrado Quintela na data 16/05/2017 16:37:32
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8.7

9586(10/PUP-000087)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Prado Cores, María Montserrat
Sobre as actuacións que vai levar a cabo o Goberno galego
para solucionar a situación dos servizos de radiodiagnóstico
por imaxe dependentes do Sergas
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Parlamento de Galiza
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Á Mesa do Parlamento
Montserrat Prado Cores, deputada do Grupo Parlamentar do Bloque
Nacionalista Galego (BNG), ao abeiro do disposto no artigo 155.5 do Regulamento da
Cámara, presenta a seguinte Pregunta para resposta oral en Pleno, polo trámite de
urxencia.

Xustificación da urxencia
A urxencia ven dada pola alarma social existente polas moi elevadas listas de
espera nos servizos de radiodiagnóstico.

Exposición de motivos
Os servizos de radiodiagnóstico son considerados servizos centrais, e como
tales, realizan as probas diagnósticas, as exploracións, a doentes procedentes do
conxunto dos servizos dos centros hospitalarios, desde unidades de hospitalización a
consultas externas ou urxencias. Como servizos centrais son os garantes do uso racional
e equitativo dos equipos de alta tecnoloxía e dos recursos.
As listas de espera nos servizos de radiodiagnóstico están converténdose en
estruturais, son constantes as queixas e reclamacións de doentes e profesionais por mor
das tremendas demoras e as consecuencias na saúde das persoas.
Neste contexto, o Bloque Nacionalista Galego vén de ter coñecemento da
convocatoria pola empresa MEDTRONIC dun proceso para a adquisición dun TC e
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unha RM para a área cardiovascular do CHUS, que segundo a información de que
dispoñemos, a pretensión é que estes equipos vaian destinarse para o uso exclusivo do
servizo de cardioloxía. Este feito significaría a fragmentación na igualdade d@s doentes
no acceso ao TC e RM, a priorización segundo a procedencia e non a patoloxía,
rompería a equidade, estableceríase patoloxías de primeira e de segunda.

O Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego, a través da deputada
asinante, formula a seguinte pregunta para a súa resposta oral ante o Pleno, polo trámite
de urxencia:
Que actuacións vai realizar o Goberno galego para solucionar a situación dos
servizos de radiodiagnóstico por imaxe dependentes do Sergas?

Santiago de Compostela, 29 de maio de 2017

Asdo.: Montserrat Prado Cores
Deputada do G.P. do BNG

Asinado dixitalmente por:

María Montserrat Prado Cores na data 29/05/2017 16:13:45
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8477(10/POP-001106)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
García Míguez, María Ángeles e 7 máis
Sobre as razóns das demoras que se están a producir na
tramitación dos recursos de servizos sociais municipais no
Concello de Vigo
Publicación da iniciativa, 113, 11.05.2017
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Á Mesa do Parlamento
Marián García Míguez, Jaime Castiñeira Broz, Encarnación Amigo Díaz, Aurelio Núñez
Centeno, Marta Rodríguez Arias, Marta Rodríguez-Vispo Rodríguez, Soraya Salorio
Porral e Miguel Tellado Filgueira, deputadas e deputados do Grupo Parlamentario
Popular de Galicia, ao abeiro do disposto no artigo 152 e concordantes do
Regulamento da Cámara, presentan ante esa Mesa a seguinte pregunta para a súa
resposta oral en Pleno.
No Informe do ano 2016 da Valedora do Pobo, destaca que as queixas por RISGAS e
as solicitudes doutras axudas xa non se refiren ás demoras, senón a aspectos
engadidos ao recoñecemento da renda, sobre todo á súa retirada ou suspensión, a
atrasos nos recursos administrativos, á cuantificación e pago dos atrasos, á falta de
recoñecemento dos novos tramos ou complementos, ou ao seu recoñecemento
limitado. A pesares desta nova indícase no mesmo informe que nalgúns concellos non
se envía a documentación no prazo previsto, sendo o municipio de Vigo o que ten o
peor dato.
Se plantexan numerosos atrasos nas axudas do Concello de Vigo, ben pola falta de
persoas nos seus servizos sociais cos correspondentes atrasos que iso xera. A
resposta desta cidade foi clara dando conta de melloras no persoal e de iniciativas
futuras para seguir mellorando e reducindo os tempos de espera. Pero a realidade é
ben distinta, as constantes denuncias de ONGs, da Federación de Veciños de Vigo,
persoas anónimas e mesmo as/os traballadoras/es destes recursos fan que salten
tódalas alarmas.
Polo exposto, os deputados e deputadas asinantes, formulan as seguinte pregunta oral
en Pleno:
Cales son os motivos polos que se están a dar retrasos na tramitación dos recursos de
Servizos Sociais Municipais no Concello de Vigo?
Santiago de Compostela, 28 de abril de 2.017

Asinado dixitalmente por:
María Ángeles Garcia Míguez na data 28/04/2017 17:36:08
Jaime Castiñeira Broz na data 28/04/2017 17:36:16
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María Encarnación Amigo Díaz na data 28/04/2017 17:36:22
Aurelio Alfonso Núñez Centeno na data 28/04/2017 17:36:29
Marta Rodriguez Arias na data 28/04/2017 17:36:35
Marta María Rodríguez-Vispo Rodríguez na data 28/04/2017 17:36:43
María Soraya Salorio Porral na data 28/04/2017 17:36:51
Miguel Ángel Tellado Filgueira na data 28/04/2017 17:36:57
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8734(10/POP-001133)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Arias Rodríguez, Raquel e 6 máis
Sobre o número de familias beneficiarias do Bono Concilia con
cargo á orde que regula a súa concesión no ano 2016
Publicación da iniciativa, 115, 18.05.2017
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Á Mesa do Parlamento
Raquel Arias Rodríguez,Encarnación Amigo Díaz, Marian García Míguez, Aurelio
Nuñez Centeno, Marta Rodríguez Arias,Marta Rodríguez Arias, Marta Rodríguez-Vispo
Rodríguez, Soraya Salorio Porral, Miguel Tellado Filgueira, ao abeiro do disposto no
artigo 152 e concordantes do Regulamento da Cámara presentan, ante esa Mesa, a
seguinte Pregunta para a súa resposta Oral en Pleno.
O Programa de Apoio á Natalidade (PAN) posto en marcha polo Goberno galego co
obxectivo de apoiar e protexer ás familias e contribuír á revitalización demográfica e ó
recambio xeracional incluía entre as súa medidas a posta en marcha do Bono Concilia.
O Bono Concilia é, ao igual que as Casas Niño, un programa pioneiro en Galicia que,
en termos xerais, consiste nunha axuda directa ás familias para colaborar no pago
dunha praza de escola infantil naqueles casos nos que os cativos, de idades
comprendidas entre os 0 e os 3 anos, non obtiveran praza nun centro financiado con
fondos públicos.
O importe da achega, que se concede por un período máximo de 11 meses,
establécese, segundo as bases establecidas na orde que regula a súa concesión, en
función da renda per cápita da unidade familiar.
Por todo o exposto é polo que o Grupo Parlamentario Popular formula a seguinte
Pregunta Oral en Pleno:

-Cantas familias se benefician do Bono Concilia con cargo á orde correspondente á
anualidade de 2016?

Santiago de Compostela, 2 de maio de 2017.

Asinado dixitalmente por:
Raquel Arias Rodríguez na data 05/05/2017 15:53:44
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María Encarnación Amigo Díaz na data 05/05/2017 15:54:01
María Ángeles Garcia Míguez na data 05/05/2017 15:54:08
Aurelio Alfonso Núñez Centeno na data 05/05/2017 15:54:17
Marta María Rodríguez-Vispo Rodríguez na data 05/05/2017 15:54:24
Marta Rodriguez Arias na data 05/05/2017 15:54:34
María Soraya Salorio Porral na data 05/05/2017 15:54:46
Miguel Ángel Tellado Filgueira na data 05/05/2017 15:54:55
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8.10

9602(10/PUP-000089)
Grupo Parlamentario de En Marea
Villares Naveira, Luis e 13 máis
Sobre as actuacións previstas pola Xunta de Galicia para o
cumprimento do seu compromiso referido á garantía con fondos
públicos da cobertura da demanda de prazas en escolas
infantís de 0 a 3 anos no curso 2017-2018
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Á MESA DO PARLAMENTO

Luís Villares Naveira, Antón Sánchez García, Carmen Santos Queiruga,
Magdalena Barahona Martín, Marcos Cal Ogando, Francisco Casal Vidal,
Luca Chao Pérez, Paula Vázquez Verao, Ánxeles Cuña Bóveda, Juan José
Merlo Lorenzo, Paula Quinteiro Araujo, Davide Rodríguez Estévez, Eva
Solla Fernández e Jose Manuel Lago Peñas, deputadas e deputados
pertencentes ao Grupo Parlamentar de En Marea, ao abeiro do disposto no
artigo 155.5 do Regulamento da Cámara presentan a seguinte Pregunta urxente
para a súa resposta oral en Pleno, relativa ás prazas en escolas infantís.

Xustificación da Urxencia.
A rede das 158 escolas infantís de 0 a 3 anos da Xunta de Galicia non garante o
acceso a todas as crianzas deste rango de idade e ten unha moi desigual
distribución polo territorio.

Para o curso 2017/2018, as escolas infantís autonómicas recibiron 11.473
solicitudes, sendo admitidas provisionalmente 7.702, co cal a lista de agarda
situouse en 3.489 nenos e nenas, a pesar de que o Presidente Feijóo afirmou que
este curso “xa non houbo lista de espera en escolas infantís”.

O pasado 23 de maio de 2071, o Presidente da Xunta, nunha visita ao centro
interxeracional da Fundación Amancio Ortega en Arteixo, comprometeuse
publicamente a que no curso 2017-2018 todas as familias en lista de agarda para
escolas infantís autonómicas contarán con praza nestas ou con bono concilia,
para conquerir o obxectivo de “lista de espera cero”. Ademais, comprometeu
22.500 prazas públicas en escolas infantís para o vindeiro curso.
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O 24 de maio de 2017 publicouse a orde pola que se regulan as axudas
económicas para a atención da primeira infancia en escolas infantís de 0 a 3 anos,
non sostidas con fondos públicos - bono Concilia – cun orzamento de 3.489.200
€. Aínda que as axudas se abren a todas as familias nas que se produza
nacemento, acollemento ou adopción e que se amplían os supostos de admisión
de solicitudes fóra de prazo, estas só se permiten para familias que residan en
concellos onde non existan escolas infantís de 0 a 3 anos sostidas con fondos
públicos. Así, bebés que nazan despois de xuño nun concello con escola infantil
autonómica xa non poderán solicitar o bono Concilia, teñan ou non praza na
escola infantil.

O ano 2016 a Xunta concedeu 800 Bonos Concilia.

A urxencia vén motivada polo recente anuncio do Presidente e do Conselleiro de
Política Social de que no vindeiro curso non haberá lista de agarda en escolas
infantís, pese a que existe xa unha lista de agarda provisional de 3.489
solicitudes.

Contar con recursos de conciliación en todo o territorio debe ser unha prioridade
do goberno dun País socialmente avanzado, máis cando se trata dunha nación en
grave regresión demográfica.

As políticas de apoio ás familias, nun sentido progresista, deben estar sustentadas
en garantir servizos públicos universais de calidade na atención á infancia de 0 a
3 anos, non só entendidos como recurso de conciliación, senón como unha rede
que garanta o acceso universal ao ensino.
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En 2016, Galicia contaba cunha poboación de 0 a 3 anos de 79.260 nenos e
nenas.

Por todo o anteriormente sinalado, o Grupo Parlamentario de En Marea formula a
seguinte Pregunta para a súa resposta Oral no Pleno, con carácter Urxente:

Como vai cumprir a Xunta a promesa de que con fondos públicos se garanta que
ningunha nena ou neno de Galicia se quede sen praza en escolas infantís de 0 a 3
anos no curso 2017-2018?

Santiago de Compostela, 29 de maio de 2017.

Asinado dixitalmente por:
Luis Villares Naveira na data 29/05/2017 18:18:14
Antón Sánchez García na data 29/05/2017 18:18:20
Carmen Santos Queiruga na data 29/05/2017 18:18:30
Paula Vázquez Verao na data 29/05/2017 18:18:37
María de los Ángeles Cuña Bóveda na data 29/05/2017 18:18:39
Juan José Merlo Lorenzo na data 29/05/2017 18:18:45
Eva Solla Fernández na data 29/05/2017 18:18:48
Luca Chao Pérez na data 29/05/2017 18:18:51
Paula Quinteiro Araújo na data 29/05/2017 18:18:54
Magdalena Barahona Martín na data 29/05/2017 18:18:57
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José Manuel Lago Peñas na data 29/05/2017 18:19:01
Francisco Casal Vidal na data 29/05/2017 18:19:04
David Rodríguez Estévez na data 29/05/2017 18:19:07
Marcos Cal Ogando na data 29/05/2017 18:19:10
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