
Servizo de Asistencia Parlamentaria 

 
 

 
23 de xaneiro de 2018 

10.00 horas 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ÍNDICE 
 
  
 Páx. 
 
Convocatoria do Pleno ...................................................................................................... 1 
Relación de membros da Cámara .................................................................................... 7 
Listado para votación ....................................................................................................... 9 
 
 
 
Punto 1. Comparecencias .............................................................................................. 12 
 
1.1 18547 (10/CPP-000036) 
Da Sra. conselleira de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio, por 
petición propia, para dar conta da súa política en materia de paisaxe e 
ordenación do territorio ........................................................................................... 13 
Publicación da iniciativa, BOPG n.º 191, do 11.10.2017 
  
1.2 23187 (10/CPP-000044) 
Do Sr. conselleiro de Facenda, por petición propia, para informar sobre o 
avance do peche do exercicio 2017, o cumprimento do obxectivo de 
estabilidade orzamentaria, e as principais liñas de actuación para o presente 
exercicio................................................................................................................... 15 
 
 
Punto 2. Mocións .......................................................................................................... 17 
 
2.1 21754 (10/MOC-000064) 
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia 
Vilán Lorenzo, Patricia 
Sobre a política do Goberno galego en relación coa rexeneración ambiental das 
zonas protexidas afectadas polos incendios forestais (Moción consecuencia da 
Interpelación nº 19155, publicada no BOPG nº 199 do 24/19/2017, debatida na 
sesión plenaria do 19/12/2017). 
Publicación da iniciativa, BOPG n.º 234, do 29.12.2017 .......................................... 18 
 
2.2 21755 (10/MOC-000065) 
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia 
Díaz Villoslada, Juan Manuel 
Sobre a política do Goberno galego en relación coa recuperación das 
condicións laborais do persoal do sector público autonómico (Moción 
consecuencia da Interpelación nº 20422, publicada no BOPG nº219 do 
24/11/2017, debatida na sesión plenaria do 19/12/2017). 
Publicación da iniciativa, BOPG n.º 234, do 29.12.2017 ....................................... 21 



 

 

 
2.3 21756 (10/MOC-000066) 
Grupo Parlamentario de En Marea 
Cal Ogando, Marcos e Villares Naveira, Luis 
Sobre a protección do medio ambiente e o lindano (Moción consecuencia da 
Interpelación nº 20946, publicada no BOPG nº223 do 05/12/2017, debatida na 
sesión plenaria do 19/12/2017). 
Publicación da iniciativa, BOPG n.º 234, do 29.12.2017 ....................................... 25 
 
 
Punto 3.  Proposicións non de lei ................................................................................ 29 
 
3.1 3072 (10/PNP-000272) 
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego 
Prado Cores, María Montserrat e 5 máis 
Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego en relación coa 
situación de saturación que padecen os servizos de urxencias dos centros 
hospitalarios, así como de atención primaria, do Sergas. 
Publicación da iniciativa, BOPG n.º 48, do 19.01.2017 ............................................. 30 
 
3.2 6769 (10/PNP-000597) 
Grupo Parlamentario Popular de Galicia 
López Crespo, Carlos Enrique e 6 máis 
Sobre a continuación polo Goberno galego co desenvolvemento de actuacións 
para a posta en común con outras rexións e frotas pesqueiras das experiencias e 
dos coñecementos obtidos en relación coa problemática dos descartes, con 
especial atención á súa refundición e ao traslado á Comisión Europea das 
demandas para a adaptación da normativa. 
Publicación da iniciativa, BOPG n.º 92, do 29.03.2017 ......................................... 35 
 
3.3 20352 (10/PNP-001513) 
Grupo Parlamentario de En Marea 
Cuña Bóveda, María de los Ángeles e Chao Pérez, Luca 
Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego para garantir o 
dereito do alumnado con trastorno do espectro do autismo a unha educación 
inclusiva no sistema público de ensinanza. 
Publicación da iniciativa, BOPG n.º 219, do 29.11.2017 .......................................... 38 
 
3.4 20698 (10/PNP-001542) 
Grupo Parlamentario Popular de Galicia 
Núñez Centeno, Aurelio Alfonso e 11 máis 
Sobre as actuacións da Xunta de Galicia tendentes á construción dun centro de 
saúde no edificio do mercado da Santa Lucía, no barrio da Falperra, na cidade 
da Coruña. 
Publicación da iniciativa, BOPG n.º 222, do 04.12.2017 ....................................... 44 



 

 

 
3.5 20708 (10/PNP-001543) 
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia 
Pierres López, María Luisa e 6 máis 
Sobre as actuacións que debe levar a cabo a Xunta de Galicia destinadas á 
realización de campañas de concienciación e sensibilización sobre a violencia 
de xénero no ámbito rural. 
Publicación da iniciativa, BOPG n.º 222, do 04.12.2017 .......................................... 48 
 
3.6 21105 (10/PNP-001586) 
Grupo Parlamentario de En Marea 
Vázquez Verao, Paula 
Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego para mellorar a 
accesibilidade en todas as áreas. 
Publicación da iniciativa, BOPG n.º 226, do 14.12.2017 .......................................... 53 
 
3.7 21276 (10/PNP-001599) 
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 co 
proxecto de transvasamento de auga do río Verdugo ao encoro de Eiras que 
está a tramitar Augas de Galicia. 
Publicación da iniciativa, BOPG n.º 229, do 19.12.2017 .......................................... 58 
 
3.8 21534 (10/PNP-001615) 
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia 
Toja Suárez, María Dolores e Torrado Quintela, Julio  
Sobre a elaboración e remisión polo Goberno galego ao Parlamento de Galicia 
dun plan de actuacións e medidas concretas destinadas a afrontar as 
dificultades que presenta o sector pesqueiro para propiciar o seu relevo 
xeracional. 
Publicación da iniciativa, BOPG n.º 229, do 19.12.2017 .......................................... 63 
 
 
Punto 4.  Interpelacións ................................................................................................ 66 
 
4.1 20803 (10/INT-000695) 
Grupo Parlamentario de En Marea 
Sánchez García, Antón e Cal Ogando, Marcos 
Sobre a política do Goberno galego en relación coa suba das tarifas nas peaxes 
da AP-9. 
Publicación da iniciativa, BOPG n.º 223, do 05.12.2017 .......................................... 67 
 
4.2 21744 (10/INT-000741) 
Grupo Parlamentario de En Marea 



 

 

Vázquez Verao, Paula e 13 máis 
Sobre a política da Xunta en materia de servizos sociais. 
Publicación da iniciativa, BOPG n.º 236, do 10.01.2018 ....................................... 71 
 
4.3 22065 (10/INT-000748) 
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia 
Torrado Quintela, Julio e Blanco Rodríguez, Noela 
Sobre os problemas producidos pola saturación dos servizos de 
urxencias dos hospitais ante o aumento dos casos de gripe. 
Publicación da iniciativa, BOPG n.º 236, do 10.01.2018 ....................... 75 
 
 
Punto 5. Preguntas para resposta oral do presidente da Xunta .................................. 79 
 
5.1 23049 (10/POPX-000067) 
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego 
Pontón Mondelo, Ana Belén 
Sobre as previsións do Goberno galego respecto do impulso diante do Goberno 
central dunha axenda para Galicia ........................................................................... 80 
 
5.2 23105 (10/POPX-000068) 
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia 
Fernández Leiceaga, Xoaquín María 
Sobre a avaliación do Goberno galego en relación coas recentes decisións do 
Goberno central que afectan ás finanzas das comunidades autónomas .................... 82 
 
5.3 23171 (10/POPX-000069) 
Grupo Parlamentario de En Marea 
Villares Naveira, Luis 
Sobre o alcance temporal das políticas de recortes que ocasionan 
colapsos e saturación nos servizos de urxencias dos hospitais 
galegos ............................................................................................................................. 84 
 
 
Punto 6.  Preguntas ao Goberno .................................................................................. 86 
 
6.1 21844 (10/POP-002573) 
Grupo Parlamentario Popular de Galicia 
Fernández Prado, Martín e 14 máis 
Sobre as previsións da Xunta de Galicia con respecto ás estacións intermodais 
e as datas previstas para a súa realización. 
Publicación da iniciativa, BOPG n.º 236, do 10.01.2018 .......................... 87 
 
 



 

 

6.2 22170 (10/POP-002633) 
Grupo Parlamentario de En Marea 
Cal Ogando, Marcos 
Sobre a valoración que fai a Xunta de Galicia da seguridade das novas 
pasarelas da ponte de Rande 
Publicación da iniciativa, BOPG n.º 236, do 10.01.2018 ....................................... 90 
 
6.3 23170 (10/PUP-000138) 
Grupo Parlamentario de En Marea 
Casal Vidal, Francisco e 2 máis 
Sobre as previsións da Xunta de Galicia respecto da suspensión cautelar das 
sondaxes mineiras e demais labores que está a realizar a empresa Sociedad 
Cobre San Rafael nos concellos de Touro e do Pino, mentres non se garanta o 
abastecemento de auga na zona ...................................................................................... 93 
 
6.4 23165 (10/PUP-000135) 
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego 
Bará Torres, Xosé Luís e 5 máis 
Sobre as xestións realizadas pola Xunta de Galicia desde o 17 de outubro de 
2017 para garantir a viabilidade e a continuidade da empresa Maderas Iglesias, 
S.A., na zona sur da provincia de Pontevedra .............................................................. 97 
 
6.5 20307 (10/POP-002413) 
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia 
Burgo López, María de la Concepción e 2 máis 
Sobre as actuacións previstas polo Goberno galego para recuperar as dúas pías 
medievais pertencentes á igrexa de San Xián de Moraime, no concello de 
Muxía. 
Publicación da iniciativa, BOPG n.º 215, do 22.11.2017 ....................................... 103 
 
6.6 21728 (10/POP-002549) 
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia 
Díaz Villoslada, Juan Manuel e 4 máis 
Sobre as medidas que ten previsto adoptar o Goberno galego para preservar o 
patrimonio artístico, documental e bibliográfico do Centro Gallego de Buenos 
Aires. 
Publicación da iniciativa, BOPG n.º 234, do 29.12.2017 ....................................... 106 
 
6.7 21996 (10/POP-002610) 
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego 
Rodil Fernández, Olalla e 5 máis 
Sobre as medidas que adoptou ou prevé adoptar a Xunta de Galicia para 
garantir a titularidade galega do patrimonio cultural do Centro Galego de 
Buenos Aires así como para a súa protección e posta en valor. 
Publicación da iniciativa, BOPG n.º 236, do 10.01.2018 ....................................... 109 



 

 

 
6.8 22681 (10/PUP-000133) 
Grupo Parlamentario Popular de Galicia 
Arias Rodríguez, Raquel e 7 máis 
Sobre a valoración do Goberno galego respecto da situación actual 
do Centro Gallego de Bos Aires ............................................................................ 113 
 
6.9 16918 (10/POP-002128) 
Grupo Parlamentario de En Marea 
Solla Fernández, Eva 
Sobre as previsións da Xunta de Galicia respecto do recoñecemento das 
competencias profesionais e a formación necesaria para a adquisición do título 
de Técnico ou Técnica Superior en Electromedicina Clínica. 
Publicación da iniciativa, BOPG n.º 182, do 27.09.2017 ....................................... 116 
 
6.10 21610 (10/POP-002541) 
Grupo Parlamentario de En Marea 
Solla Fernández, Eva 
Sobre a información proporcionada pola Xunta de Galicia en relación cos 
convenios subscritos polo Sergas cunha empresa fabricante de equipos médicos 
e especializada en tecnoloxía. 
Publicación da iniciativa, BOPG n.º 234, do 29.12.2017 ....................................... 120 
 
6.11 23168 (10/PUP-000136) (c.e. 23191) 
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia 
Blanco Rodríguez, Noela e 2 máis 
Sobre as razóns do Goberno galego para acordar a redución do 
número de camas no novo edificio do Complexo Hospitalario 
Universitario de Ourense ....................................................................... 123 
 
6.12 23169 (10/PUP-000137) 
Grupo Parlamentario Popular de Galicia 
Núñez Centeno, Aurelio Alfonso e 6 máis 
Sobre a situación a día de hoxe e as medidas adoptadas polo 
Goberno galego para afrontar a epidemia de gripe nos centros 
hospitalarios ................................................................................................................... 127 
 
 



•IJ:f1:Lill;u 

A Presidencia, de conformidade co disposto no artigo 53 do Regulamento do 
Parlamento, resolveu convocar o Pleno do Parlamento para realizar sesión o próximo 
día 23 de xaneiro de 2018, ás 10:00 horas, no pazo do Parlamento. 

De acordo coa Xunta de Portavoces e a Mesa, na reunión do día 16 de xaneiro de 2018, 
a orde do día da sesión é a seguinte: 

Punto 1. Comparecencias 

1.1 	18547 (10/CPP-000036) 
Da Sra. conselleira de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio, por 
petición propia, para dar conta da súa política en materia de paisaxe e 
ordenación do territorio 
Publicación da iniciativa, BOPG n.°  19], do 11.10.2017 

1.2 	23187 (10/CPP-000044) 
Do Sr. conselleiro de Facenda, por petición propia, para informar sobre o 
avance do peche do exercicio 2017, o cumprimento do obxectivo de 
estabilidade orzamentaria, e as principais uñas de actuación para o presente 
exercicio 

Punto 2. Mocións 

2.1 	21754 (10/MOC-000064) 
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia 
Vilán Lorenzo, Patricia 
Sobre a política do Goberno galego en relación coa rexeneración ambiental 
das zonas protexidas afectadas polos incendios forestais (Moción 
consecuencia da Interpelación n° 19155, publicada no BOPG n° 199 do 
24/19/2017, debatida na sesión plenaria do 19/12/2017) 
Publicación da iniciativa, BOPG n.° 234, do 29.12.2017 

2.2 	21755 (10/MOC-000065) 
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia 

Díaz Villoslada, Juan Manuel 
Sobre a política do Goberno galego en relación coa recuperación das 
condicións laborais do persoal do sector público autonómico (Moción 
consecuencia da Interpelación n° 20422, publicada no BOPG n°219 do 
24/11/2017, debatida na sesión plenaria do 19/12/2017) 
Publicación da iniciativa, BOPG n.° 234, do 29.12.2017 

2.3 	21756 (10/MOC-000066) 
Grupo Parlamentario de En Marea 

Sra. deputada! Sr. deputado do Parlamento de Galicia 
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Cal Ogando, Marcos e Villares Naveira, Luis 
Sobre a protección do medio ambiente e o lindano (Moción consecuencia 
da Interpelación n° 20946, publicada no BOPG n°223 do 05/12/2017, 
debatida na sesión plenaria do 19/12/20 17) 
Publicación da iniciativa, BOPG n.°234, do 29.12.2017 

Punto 3. 	Proposicións non de lei 

3.1 	3072 (10/PNP-000272) 
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego 
Prado Cores, María Montserrat e 5 máis 
Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego en relación 
coa situación de saturación que padecen os servizos de urxencias dos 
centros hospitalarios, así como de atención primaria, do Sergas 
Publicación da iniciativa, BOPG n.° 48, do 19.01.2017 

3.2 	6769 (10/PNP-000597) 
Grupo Parlamentario Popular de Galicia 
López Crespo, Carlos Enrique e 6 máis 
Sobre a continuación polo Goberno galego co desenvolvemento de 
actuacións para a posta en común con outras rexións e frotas pesqueiras 
das experiencias e dos coñecementos obtidos en relación coa 
problemática dos descartes, con especial atención á súa refundición e ao 
traslado á Comisión Europea das demandas para a adaptación da 
normativa 
Publicación da iniciativa, BOPG n.° 92, do 29.03.2017 

3.3 	20352 (10/PNP-001513) 
Grupo Parlamentario de En Marea 
Cuña Bóveda, María de los Angeles e Chao Pérez, Luca 
Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego para 
garantir o dereito do alumnado con trastorno do espectro do autismo a 
unha educación inclusiva no sistema público de ensinanza 
Publicación da iniciativa, BOPG n°219, do 29.11.2017 

3.4 	20698 (10/PNP-001542) 
Grupo Parlamentario Popular de Galicia 
Núñez Centeno, Aurelio Alfonso e 11 máis 
Sobre as actuacións da Xunta de Galicia tendentes á construción dun 
centro de saúde no edificio do mercado da Santa Lucía, no barrio da 
Falperra, na cidade da Coruña 
Publicación da iniciativa, BOPG n.°  222, do 04.12.2017 

3.5 	20708 (10/PNP-001543) 
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia 
Pierres López, María Luisa e 6 máis 

Sra. deputada! Sr. deputado do Parlamento de Galicia 
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Sobre as actuacións que debe levar a cabo a Xunta de Galicia destinadas 
á realización de campañas de concienciación e sensibilización sobre a 
violencia de xénero no ámbito rural 
Publicación da iniciativa, BOPG n.°  222, do 04.12.20] 7 

3.6 	21105 (10/PNP-001586) 

Grupo Parlamentario de En Marea 
Vázquez Verao, Paula 
Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Gobemo galego para 
mellorar a accesibilidade en todas as áreas 
Publicación da iniciativa, BOPG n.° 226, do 14.12.2017 

3.7 	21276 (1OIPNP-001599) 
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 
co proxecto de transvasamento de auga do río Verdugo ao encoro de 
Eiras que está a tramitar Augas de Galicia 
Publicación da iniciativa, BOPG n.° 229, do 19.12.2017 

3.8 	21534 (10/PNP-001615) 
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia 
Toja Suárez, María Dolores e Torrado Quintela, Julio 
Sobre a elaboración e remisión poio Goberno galego ao Parlamento de 
Galicia dun plan de actuacións e medidas concretas destinadas a afrontar 
as dificultades que presenta o sector pesqueiro para propiciar o seu relevo 
xeracional 
Publicación da iniciativa, BOPG n.°229, do 19.12.2017 

Punto 4. 	Interpelacións 

4.1 	20803 (10/INT-000695) 
Grupo Parlamentario de En Marca 
Sánchez García, Antón e Cal Ogando, Marcos 
Sobre a política do Goberno galego en relación coa suba das tarifas nas 
peaxes da AP-9 
Publicación da iniciativa, BOPG n.° 223, do 05.12.2017 

4.2 	21744 (10/ThTT-000741) 
Grupo Parlamentario de En Marca 
Vázquez Verao, Paula e 13 máis 
Sobre a política da Xunta en materia de servizos sociais 
Publicación da iniciativa, BOPG n.° 236, do 10.01.2018 

4.3 	22065 (10/INT-000748) 
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia 

Sra. deputada! Sr. deputado do Parlamento de Galicia 
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Torrado Quintela, Julio e Blanco Rodríguez, Noela 
Sobre os problemas producidos pola saturación dos servizos de urxencias 
dos hospitais ante o aumento dos casos de gripe 
Publicación da iniciativa, BOPG n.°  236, do 10.01.2018 

Punto 5. 	Preguntas para resposta oral do Presidente da Xunta 

5.1 	23049 (10/POPX-000067) 
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego 
Pontón Mondelo, Ana Belén 
Sobre as previsións do Goberno galego respecto do impulso diante do 
Goberno central dunha axenda para Galicia 

5.2 	23105 (10/POPX-000068) 
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia 
Fernández Leiceaga, Xoaquín María 
Sobre a avaliación do Gobemo galego en relación coas recentes decisións 
do Goberno central que afectan ás finanzas das comunidades autónomas 

5.3 	23171 (10/POPX-000069) 
Grupo Parlamentario de En Marea 
Villares Naveira, Luis 
Sobre o alcance temporal das políticas de recortes que ocasionan 
colapsos e saturación nos servizos de urxencias dos hospitais galegos 

Punto 6. 	Preguntas ao Goberno 

6.1 	21844 (10/POP-002573) 
Grupo Parlamentario Popular de Galicia 
Fernández Prado, Martín e 14 máis 
Sobre as previsións da Xunta de Galicia con respecto ás estacións 
intermodais e as datas previstas para a súa realización 
Publicación da iniciativa, BOPG n.°236, do 10.01.2018 

6.2 	22170 (10/POP-002633) 
Grupo Parlamentario de En Marea 
Cal Ogando, Marcos 
Sobre a valoración que fai a Xunta de Galicia da seguridade das novas 
pasarelas da ponte de Rande 
Publicación da iniciativa, BOPG n.° 236, do 10.01.2018 

6.3 	23170 (10/PUP-000138) 
Grupo Parlamentario de En Marea 
Casal Vidal, Francisco e 2 máis 
Sobre as previsións da Xunta de Galicia respecto da suspensión cautelar 
das sondaxes mineiras e demais labores que está a realizar a empresa 

Sra. deputada! Sr. deputado do Parlamento de Galicia 
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Sociedad Cobre San Rafael nos concellos de Touro e do Pino, mentres 
non se garanta o abastecemento de auga na zona 

	

6.4 	23165 (10/PUP-000135) 
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego 
Bará Torres, Xosé Luís e 5 máis 
Sobre as xestións realizadas pola Xunta de Galicia desde o 17 de outubro 
de 2017 para garantir a viabilidade e a continuidade da empresa Maderas 
Iglesias, S.A., na zona sur da provincia de Pontevedra 

	

6.5 	20307 (10/POP-002413) 
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia 
Burgo López, María de la Concepción e 2 máis 
Sobre as actuacións previstas polo Goberno galego para recuperar as 
dúas pías medievais pertencentes á igrexa de San Xián de Moraime, no 
concello de Muxía 
Publicación da iniciativa, BOPG n.°2]5, do 22.11.2017 

	

6.6 	21728 (10/POP-002549) 
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia 
Díaz Villoslada, Juan Manuel e 4 máis 
Sobre as medidas que ten previsto adoptar o Goberno galego para 
preservar o patrimonio artístico, documental e bibliográfico do Centro 
Gallego de Buenos Aires 
Publicación da iniciativa, BOPG n.°234, do 29.12.2017 

	

6.7 	21996 (10/POP-002610) 
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego 
Rodil Fernández, Olalla e 5 máis 
Sobre as medidas que adoptou ou prevé adoptar a Xunta de Galicia para 
garantir a titularidade galega do patrimonio cultural do Centro Galego de 
Buenos Aires así como para a súa protección e posta en valor 
Publicación da iniciativa, BOPG n.°  236, do 10.01.2018 

	

6.8 	22681 (10/PUP-000133) 
Grupo Parlamentario Popular de Galicia 
Arias Rodríguez, Raquel e 7 máis 
Sobre a valoración do Goberno galego respecto da situación actual do 
Centro Gallego de Bos Aires 

	

6.9 	16918 (10/POP-002128) 
Grupo Parlamentario de En Marea 
Solla Fernández, Eva 
Sobre as previsións da Xunta de Galicia respecto do recoñecemento das 
competencias profesionais e a formación necesaria para a adquisición do 
título de Técnico ou Técnica Superior en Electromedicina Clínica 

Sra. deputada' Sr. deputado do Parlamento de Galicia 
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Publicación da iniciativa, BOPG n.°  182, do 27.09.2017 

	

6.10 	21610 (10/POP-002541) 
Grupo Parlamentario de En Marea 
Solla Fernández, Eva 
Sobre a información proporcionada pola Xunta de Galicia en relación cos 
convenios subscritos polo Sergas cunha empresa fabricante de equipos 
médicos e especializada en tecnoloxía 
Publicación da iniciativa, BOPG n.° 234, do 29.12.2017 

	

6.11 	23168 (10/PUP-000136) (c.e. 23191) 
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia 
Blanco Rodríguez, Noela e 2 máis 
Sobre as razóns do Goberno galego para acordar a redución do número 
de camas no novo edificio do Complexo Hospitalario Universitario de 
Ourense 

	

6.12 	23169 (10/PUP-000137) 
Grupo Parlamentario Popular de Galicia 
Núñez Centeno, Aurelio Alfonso e 6 máis 
Sobre a situación a día de hoxe e as medidas adoptadas polo Goberno 
galego para afrontar a epidemia de gripe nos centros hospitalarios 

Os grupos parlamentarios poderán presentar emendas ás mocións e ás proposicións non 
de lei ata seis horas antes do inicio da sesión, o abeiro do disposto no artigo 16 1.2 do 
Regulamento. 

O que ile comunico para o seu coñecemento e a súa convocatoria á devandita reunión. 

Santiago de Compostela, 16 de xaneiro de 2018 

Miguel Ángel Santalices Vieira 
Presidente 

Asinado dixitalmente por: 

Miguel Ángel Santalices Vieira, Presidente na data 16/01/2018 18:24:00 

Sra. deputada! Sr. deputado do Parlamento de Galicia 
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Relación de deputadas e deputados do Parlamento de Galicia  
X Lexislatura 

(actualizada 06 de febreiro de 2017) 
 

Para votación por chamamento  

 
APELIDOS E NOME GP SI NON ABST 

1. Álvarez Martínez, Luís Manuel S    
2. Amigo Díaz, María Encarnación P    
3. Antón Vilasánchez, María Ángeles P    

4. Balseiros Guinarte, Silvestre José P    
5. Bará Torres, Xosé Luís BNG    
6. Barahona Martín, Magdalena EM    
7. Blanco Paradelo, Moisés P    
8. Blanco Rodríguez, Noela S    
9. Cal Ogando, Marcos EM    
10. Casal Vidal, Francisco EM    
11. Castiñeira Broz, Jaime P    
12. Chao Pérez, Luca EM    
13. Cuña Bóveda, María de los Ángeles EM    
14. Díaz Villoslada, Juan Manuel S    
15. Egerique Mosquera, Teresa P    
16. Fernández Fernández, Raúl S    
17. Fernández Gil, César Manuel P    
18. Fernández Leiceaga, Xoaquín María S    
19. Fernández Prado, Martín P    
20. García Míguez, María Angeles P    
21. Gómez Salgado, Carlos P    
22. González Vázquez, José P    
23. Lago Peñas, José Manuel EM    
24. López Crespo, Carlos Enrique P    
25. Losada Álvarez, Abel Fermín S    
26. Merlo Lorenzo, Juan José EM    
27. Moreira Ferro, Jacobo P    
28. Mouriño Villar, Antonio P    
29. Murillo Solís, Maria Guadalupe P    
30. Novo Fariña, María Isabel P    
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31. Nóvoa Iglesias, Marta P    
32. Nuñez Centeno, Aurelio  Alfonso P    
33. Pazos Couñago, José Alberto P    
34. Pérez Seco, José Manuel S    
35. Pierres López, María Luisa  S    
36. Pontón Mondelo, Ana Belen BNG    
37. Prado Cores, María Montserrat BNG    
38. Prado del Río, Paula P    
39. Presas Bergantiños, Noa Olalla BNG    
40. Puy Fraga, Pedro P    
41. Quinteiro Araújo, Paula EM    
42. Quiroga Díaz, José Antonio S    
43. Rivas Cruz, José Luis BNG    
44. Rodil Fernández, Olalla BNG    
45. Rodríguez Arias, Marta P    
46. Rodríguez Barreira, María Julia P    
47. Rodríguez Estévez, David EM    
48. Rodríguez Pérez, Moisés P    
49. Rodríguez Rumbo, Matilde Begoña S    
50. Rodríguez-Vispo Rodríguez, Marta María P    
51. Romero Fernández, Cristina Isabel P    
52. Salorio Porral, María Soraya P    
53. Sánchez García, Antón EM    
54. Santos Queiruga, Carmen EM    
55. Tellado Filgueira, Miguel Ángel P    
56. Toja Suárez, María Dolores S    
57. Torrado Quintela, Julio S    
58. Trenor López, Gonzalo P    
59. Varela Suanzes-Carpegna, Daniel Luís P    
60. Vázquez Domínguez, Sandra P    
61. Vázquez Verao, Paula EM    
62. Vega Pérez, Daniel P    
63. Vilán Lorenzo, Patricia S    
64. Villares Naveira, Luís EM    
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74. Calvo Pouso, Diego P    
75. Santalices Vieira, Miguel Ángel P    

 

11



 

 

Reunión do Pleno do Parlamento

Día: 23.01.2018        Hora: 10:00

Orde do día

 

 

1. Comparecencias en pleno
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Reunión do Pleno do Parlamento

Día: 23.01.2018        Hora: 10:00

Orde do día

 

 

1.1 18547(10/CPP-000036)

Dirección Xeral de Relacións Institucionais e Parlamentarias

Da Sra. conselleira de Medio Ambiente e Ordenación do

Territorio, por petición propia, para dar conta da súa

política en materia de paisaxe e ordenación do territorio

Publicación da iniciativa, 191, 11.10.2017
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PARLAMENfO DE-GALICtm . 
REXISTRO XERAL ENTRADA 

11. I O OUT. 2017 

-j  
NUM 

0001/0001 

oráns Álvarez 

10/10 2017 10:05 FAX 	00981541211 

XUNTA DE GALICIA 
CONSELLERIA DE PRESIDENCIA. 
ADMINISTRACIÓNS PÚBLICAS 
E XU$TIZA 

Dirección Xerai de RelacIóns InstItucionais e Parlamentarias 

ar) 
+ + + 

Solicitolle, consonte o disposto no artigo 144 do Regulamento da Cámara, a 

comparecencia a petición propia -ante o Pleno- da conselleira de Medio Ambiente e 

Ordneación do Territoria para "dar conta da súa política en materia de paisaxe e 
ordenación do territorio" 

Santiago de Compostela, 10 de outubro de 2017 

A directora xeral de Relacións Institucionais 
e Parlamentarias 

Sr. presidente do Parlamento de Galicia 
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Reunión do Pleno do Parlamento

Día: 23.01.2018        Hora: 10:00

Orde do día

 

 

1.2 23187(10/CPP-000044)

Dirección Xeral de Relacións Institucionais e Parlamentarias

Do Sr. conselleiro de Facenda, por petición propia, para

informar sobre o avance do peche do exercicio 2017, o

cumprimento do obxectivo de estabilidade orzamentaria, e as

principais liñas de actuación para o presente exercicio
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Lj 0001/0001 

1 6 XÄH. 2018 
AFi5 

ALAMNTO O GAUCA 
REXSTflO XERAL ENTRADA 

........ 
O

XUNTA DE GALICIfl 
V10EPAESLDENCIA ! C0NSELLE1A DE PRESIDENCIA. 
ADMINISTRAOIÓNS PÚBLICAS E XUSTIZA 
DItecdónXBr& de Releclánš fnsthidonaIs 
e PadementwIs 

16/01 2018 9:35 FAX 	009815412 

Solicítolle, consonte o disposto no artigo 144 do Regulamento da Cámara, a 

comparecencia a petición propia -ante o Pleno- do conselleiro de Facenda para informar 

sobre "o avance do peche do exercicio 2017, o cumprimento do obxectìvo de 

estabilidade orzamentaria, e as principais uñas de actuación para o presente 

exercicio". 

Santiago de Compostela, 16 de xaneiro de 2016 

A directora xeral de Relacjöns Institucionais 

e Parlamentarias 

--- ,- 	c' 

Blanca arcía-Soñoráns Alvarez 

Sr. presidente do Parlamento de Galicia 
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Reunión do Pleno do Parlamento

Día: 23.01.2018        Hora: 10:00

Orde do día

 

 

2. Mocións
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Reunión do Pleno do Parlamento

Día: 23.01.2018        Hora: 10:00

Orde do día

 

 

2.1 21754(10/MOC-000064)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Vilán Lorenzo, Patricia

Sobre a política do Goberno galego en relación coa

rexeneración ambiental das zonas protexidas afectadas polos

incendios forestais (Moción consecuencia da Interpelación nº

19155, publicada no BOPG nº 199 do 24/19/2017, debatida na

sesión plenaria do 19/12/2017)

Publicación da iniciativa, 234, 29.12.2017
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Partido dos 
Socialistas 
de Galicia 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

Grupo Parlamentario 

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

 

 

Á Mesa do Parlamento 

 

O Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, por iniciativa da 

súa deputada, Patricia Vilán Lorenzo, a través do seu portavoz e ao 

abeiro do disposto no artigo 151.2 do Regulamento da Cámara, 

presenta a seguinte moción para substanciar a Interpelación debatida na 

Sesión plenaria celebrada o día 19/20 de decembro de 2017, sobre a 

política do Goberno galego en relación coa rexeneración ambiental das 

zonas protexidas afectadas polos incendios forestais (10/INT-000269, 

documento número 19155) 

 

Moción 

 

O Parlamento galego insta a Xunta de Galicia a que: 

 

1. Deseñe, para rematar a súa aplicación antes do remate do 

primeiro trimestre de 2018, un plan urxente de rexeneración 

ambiental das zonas protexidas afectadas polos incendios 

forestais, incluíndo no mesmo medidas e accións para loitar 

contra os procesos erosivos, para recuperar os hábitats afectados 

e para rexenerar as especies de flora e fauna ameazadas e 

autóctonas.  

2. Dote dunha memoria económica suficiente ao mencionado plan, 

detallando os investimentos e prazos de execución do mesmo 

para cada unha das medidas e actuacións previstas. 

3. Restaure as dotacións de servizos básicos que resultaron 

afectadas pola vaga de lumes do ano 2017. 

4. Co fin de comunicalo a todos os concellos afectados, elabore un 

informe bimensual relativo ás posibles desaparicións de solos por 

arrastres nas áreas de maior pendente e contaminación de 

acuíferos, ríos e rías. 
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Partido dos 
Socialistas 
de Galicia 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

Grupo Parlamentario 

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

5. Active, de forma inmediata, un dispositivo de vixilancia e 

avaliación polo arrastre de terras, cinzas e materia orgánica 

queimada ás rías de Galicia, tamén zonas protexidas. 

 

 

 

Pazo do Parlamento, 22 de decembro de 2017 

 

Asdo.: Patricia Vilán Lorenzo 

Deputada do G.P. dos Socialistas de Galicia 

 

Asdo.: Xoaquín Fernández Leiceaga 

Portavoz do G.P. dos Socialistas de Galicia 
  

 

 

 

 

 
Asinado dixitalmente por: 

 
Patricia Vilán Lorenzo na data 22/12/2017 13:13:10 

 
Xoaquín María Fernández Leiceaga na data 22/12/2017 13:13:19 
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Reunión do Pleno do Parlamento
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Orde do día

 

 

2.2 21755(10/MOC-000065)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Díaz Villoslada, Juan Manuel

Sobre a política do Goberno galego en relación coa

recuperación das condicións laborais do persoal do sector

público autonómico (Moción consecuencia da Interpelación nº

20422, publicada no BOPG nº219 do 24/11/2017, debatida na

sesión plenaria do 19/12/2017)

Publicación da iniciativa, 234, 29.12.2017
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Partido dos 
Socialistas 
de Galicia 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

Grupo Parlamentario 

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

Á Mesa do Parlamento 

 

O Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, por iniciativa do seu deputado, 

Juan Manuel Díaz Villoslada, 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 substanciar a Interpelación debatida na sesión plenaria do día 19 de 

decembro de 2017, sobre a política do Goberno galego en relación coa 

recuperación das condicións laborais do persoal do sector público 

autonómico.(doc. núm. 20422). 

 

Moción 

 

O Parlamento de Galicia insta ao Goberno galego, no actual escenario de 

recuperación macroeconómica previsto nos Orzamentos xerais da Comunidade 

Autónoma de Galicia para 2018, a recuperar a negociación colectiva, as 

condicións de traballo e a calidade do emprego público autonómico, coa 

adopción urxente das seguintes medidas: 

 

1º) Establecer na maior brevidade coas organización sindicais representadas na 

Mesa Xeral de Empregados Públicos un calendario de traballo para adoptar os 

necesarios acordos nas seguintes materias para o período 2018-2020: 

 

a) Un plan de Oferta de Emprego Público para o período 2018-2020 que 

permita recuperar as taxas de emprego estable perdido no período 2009-2017, 

impulsando as medidas precisas para a supresión da taxa de reposición de 

efectivos. 

 

b) Un calendario previsible de execución e finalización dos procesos de 

consolidación de emprego temporal, funcionarización e promoción interna 

que permita estabilizar o emprego público autonómico e impulse a súa 

carreira profesional. Neste marco de traballo urxe a constitución das mesas 

sectoriais de Ensino e Xustiza. 

 

c) A revisión e modificación das escalas de funcionarios de Seguridade e 

Saúde no Traballo, de Bombeiros Forestais e de Auxiliares de Clínica. 
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Partido dos 
Socialistas 
de Galicia 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

Grupo Parlamentario 

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

 

d) O establecemento dun Fondo especial para a recuperación progresiva das 

contías deixadas de percibir polo concepto de complemento específico ou 

cantidade equivalente nas pagas extraordinarias de xullo e decembro de 2013, 

2014, 2015 e 2016. 

 

e) Un mecanismo de convocatoria permanente de concursos de provisión de 

vacantes que evite a proliferación xeneralizada das comisións de servizos e 

dote de estabilidade aos cadros de persoal. 

 

2º) Iniciar os trámites lexislativos para a derrogación da Lei 1/2012, do 29 de 

febreiro, de medidas temporais en determinadas materias do emprego público da 

Comunidade Autónoma de Galicia, incorporándose, nos termos que procedan, á 

lexislación ordinaria en materia de Emprego Público de Galicia o disposto nos 

artigos 4 e 7 da dita lei. 

 

3º) Establecer un observatorio para a avaliación da calidade dos servizos 

públicos, que ademais da presenza dos órganos responsables da Administración 

autonómica, conte coa participación das organizacións de usuarios e 

consumidores, dos Sindicatos así como de expertos. Este observatorio 

encadrarase no marco da Lei 1/2015, de 1 de abril, de garantía da calidade dos 

servizos públicos e da boa administración, que deberá ser obxecto da 

correspondente modificación. 

 

Pazo do Parlamento, 22 de decembro de 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 
Asinado dixitalmente por: 

 
Juan Manuel Díaz Villoslada na data 22/12/2017 13:12:11 
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Grupo Parlamentario 

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

Xoaquín María Fernández Leiceaga na data 22/12/2017 13:12:27 
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Reunión do Pleno do Parlamento

Día: 23.01.2018        Hora: 10:00

Orde do día

 

 

2.3 21756(10/MOC-000066)

Grupo Parlamentario de En Marea

Cal Ogando, Marcos e Villares Naveira, Luis

Sobre a protección do medio ambiente e o lindano (Moción

consecuencia da Interpelación nº 20946, publicada no BOPG

nº223 do 05/12/2017, debatida na sesión plenaria do

19/12/2017)

Publicación da iniciativa, 234, 29.12.2017
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1 GP En Marea 

 

Á MESA DO PARLAMENTO 

 

O Grupo Parlamentar de En Marea por iniciativa do seu deputado Marcos 

Cal Oagndo e a través do seu voceiro Luís Villares Naveira, ao abeiro do 

disposto no artigo 151.2 do Regulamento da Cámara, presenta a seguinte Moción 

para substanciar a Interpelación 20946 (10/INT-000701) debatida na sesión 

plenaria do 20 de decembro sobre a  protección do medio ambiente e o lindano. 

 

MOCIÓN: 

 

“O Parlamento de Galicia insta á Xunta de Galicia a adoptar as seguinte medidas: 

 1. Realizar un mapeo das zonas susceptibles de conter contaminación por 

lindano partindo do estudo realizado pola Xunta de Galicia en 1999 e das 

aportacións que a veciñanza e a plataforma de afectados por lindano poidan 

realizar, extendendo o radio de acción máis alá do  polígono de Torneiros. 

2. Realizar un estudo riguroso do chan e dos acuíferos, abarcando todas as zonas 

detectadas coa realización do mapeo, para determinar o grao de contaminación 

por lindano alá onde exista. 
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2 GP En Marea 

 

3. Unha vez coñecidos os resultados do estudo e localizadas as zonas 

contaminadas, realizar, en colaboración co Concello, un proxecto de 

descontaminación das zonas afectadas. Este proxecto deberá comezar a 

executarse ao longo do ano 2018. 

4. Unha vez realizados os informes definitivos, informar ás veciñas e á 

Plataforma de afectados por lindano dos resultados do mapeo e dos resultados do 

estudo sobre a contaminación nas zonas detectadas en dito mapeo. 

5. Realizar as analíticas pertinentes á veciñanza que reside nos lugares onde se 

confirme a presencia de residuos tóxicos que superen os valores máximos 

permitidos.” 

 

Santiago de Compostela, 22 de decembro de 2017. 

 

Asdo.: Marcos Cal Ogando 

Deputado do G.P. de En Marea 

Luís Villares Naveira 

Voceiro do G.P. de En Marea 
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3 GP En Marea 

 

Asinado dixitalmente por: 

 
Marcos Cal Ogando na data 22/12/2017 13:41:46 

 
Luis Villares Naveira na data 22/12/2017 13:41:58 
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Reunión do Pleno do Parlamento

Día: 23.01.2018        Hora: 10:00

Orde do día

 

 

3. Proposicións non de lei en Pleno
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Reunión do Pleno do Parlamento

Día: 23.01.2018        Hora: 10:00

Orde do día

 

 

3.1 3072(10/PNP-000272)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego

Prado Cores, María Montserrat e 5 máis

Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego en

relación coa situación de saturación que padecen os servizos

de urxencias dos centros hospitalarios, así como de atención

primaria, do Sergas

Publicación da iniciativa, 48, 19.01.2017
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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 

O Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego (BNG), a iniciativa das 

deputadas e deputados Montserrat Prado Cores, Ana Belén Pontón Mondelo, Olalla 

Rodil Fernández, Xosé Luis Rivas Cruz, Noa Presas Bergantiños e Xosé Luis Bará 

Torres, ao abeiro do disposto no Regulamento da Cámara, presenta a seguinte Proposición 

non de lei para o seu debate en Pleno, relativa ás situacións de colapsos nos servizos de 

urxencias dos centros hospitalarios públicos de Galiza. 

 

O Partido Popular ten á sanidade pública galega afogada polos recortes, tena 

sometida a unha política de acoso e derribo, de desmantelamento. Menos persoal, 

orzamento insuficiente, peche de  camas, menos medios, listas de espera disparadas. 

Neste contexto xeral, a situación dos servizos de urxencias convértese en noticia de 

xeito recorrente polos colapsos que neles se producen. O último episodio leva producíndose 

desde finais de decembro.Na practica totalidade dos servizos de urxencias dos centros 

hospitalarios de Galiza producíronse colapsos.Os centros hospitalarios viviron auténticas 

situacións de caos: doentes sufrindo esperas de horas inaceptábeis para ser atendid@s, 

habitáculos, boxes, padiolas, cadeiras totalmente insuficientes, salas de espera con persoas 

literalmente amoreadas, corredores cheos de doentes en padiolas, en cadeiras ou de pé. 

Ducias de persoas tiveron que agardar moitas horas para dispoñer dunha cama, ou mesmo 

ser ingresadas nos boxes de urxencias, saturación das áreas clínicas e de observación. 

Ingresos en plantas inadecuadas, onde se mesturan patoloxías. 

Profesionais desenvolvendo a súa actividade nunhas condicións de sobrecarga, de 

presión e de estrés inaceptábeis, que aumentan o risco de cometer erros e diminúe a 

calidade asistencial que se presta.  
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Doentes que ven vulnerados os máis elementais dereitos á intimidade e 

confidencialidade. É indecente e mesmo inhumana a situación a que a Consellaría de 

Sanidade somete a profesionais e doentes. 

Estes repuntes de actividade nos servizos de urxencias son perfectamente 

previsibles. Existen mecanismos para saber con moita certeza o cando, o como, o canto e a 

quen da incidencia dos brotes epidemiolóxico habituais por calendario.Os brotes de gripe e 

enfermidades respiratorias coincidindo coas épocas de frío son previsíbeis, pasan todos os 

anos e malia isto a Consellaría de Sanidade non fai nada por evitalo. 

 

Diante da gravidade desta situación, o Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista 

Galego presenta a seguinte Proposición non de lei para o seu tratamento en Peno: 

“O Parlamento de Galiza, insta ao Goberno galego a: 

Presentar no Parlamento de Galiza, á maior brevidade un informe coas medidas de 

planificación e reforzos postos en marcha polo Sergas para atender o aumento d@s doentes 

aos servizos de urxencias. 

Elaboración dun protocolo de actuación, para os brotes ou picos asistenciais como o 

da gripe, en interlocución c@s profesionais,tanto dos servizos de urxencias como do resto 

dos servizos dos hospitais directamente implicados como de Atención Primaria, e 

representantes sindicais, onde se contemple como mínimo a previsión de reforzos, recursos, 

priorización na atención, na hospitalización etc. 

Que se tomen todas as medidas precisas para que as unidades de hospitalización 

estean abertas e funcionando coa totalidade dos recursos de que dispoñen. 

Que de xeito inmediato se abran as plantas e as  camas pechadas, e as bloqueadas 

nos centros hospitalarios da rede pública de Galiza. 
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Dimensionar as plantillas co número de profesionais precisos para prestar un bo 

servizo e unha boa calidade asistencial. 

Eliminar a taxa de reposición e repoñer o persoal eliminado, máis de 2000 

profesionais, desde a aplicación no ano 2010 da taxa de reposición do 10%. 

Posta en marcha dun Plan de Mellora da Atención Primaria cos recursos precisos, 

tanto humanos como materiais.” 

 

Santiago de Compostela, 9 de xaneiro de 2017 

 

Asdo.: Montserrat Prado Cores 

Olalla Rodil Fernández 

Xosé Luis Rivas Cruz 

Noa Presas Bergantiños 

Xosé Luis Bará Torres 

Deputadas e deputados do G.P. do BNG 

Ana Belén Pontón Mondelo  

Portavoz do G.P. do BNG 

 

 

 

Asinado dixitalmente por: 

 

María Montserrat Prado Cores na data 09/01/2017 13:32:45 

 

Olalla Rodil Fernández na data 09/01/2017 13:32:50 
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Xose Luis Rivas Cruz na data 09/01/2017 13:32:54 

 

Noa Presas Bergantiños na data 09/01/2017 13:32:59 

 

Xosé Luis Bará Torres na data 09/01/2017 13:33:04 

 

Ana Pontón Mondelo na data 09/01/2017 13:33:09 
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3.2 6769(10/PNP-000597)

Grupo Parlamentario Popular de Galicia

López Crespo, Carlos Enrique e 6 máis

Sobre a continuación polo Goberno galego co desenvolvemento

de actuacións para a posta en común con outras rexións e

frotas pesqueiras das experiencias e dos coñecementos obtidos

en relación coa problemática dos descartes, con especial

atención á súa refundición e ao traslado á Comisión Europea

das demandas para a adaptación da normativa

Publicación da iniciativa, 92, 29.03.2017
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Á Mesa do Parlamento 
 
O Grupo Parlamentario Popular de Galicia, a través do seu Portavoz, e por iniciativa 
deputados e deputadas, Carlos López Crespo, Mª Ángeles García Míguez, Teresa 
Egerique Mosquera, Soraya Salorio Porral, Alberto Pazo Couñago, Marta Rodríguez 
Arias e Daniel Vega Pérez, 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: 
 
Desde Galicia levamos tempo alertando de que certos aspectos da nova Política 
Pesqueira Común poden supor, de non mediar iniciativas de execución máis flexibles, 
factores que fagan inviables as actividades pesqueiras da nosa frota. Ante dita 
situación atopámonos coa necesidade de seguir reiterando á  Comisión Europea a 
necesidade de escoitar e admitir as debilidades que neste senso se recollen no 
Regulamento 1380/2013.  
 
Falamos da obriga de desembarque de todas as capturas que establece o artigo 15 do 
Regulamento sinalado, e que leva a que todas as capturas de poboacións suxeitas a 
límites de capturas efectuadas durante as actividades pesqueiras en augas da Unión, 
ou por buques da Unión fóra de augas da Unión en augas non suxeitas á soberanía ou 
xurisdición de terceiros países, deberán almacenarse e manterse a bordo dos buques 
pesqueiros, así como rexistrarse, desembarcarse e imputarse ás correspondentes 
cotas cando proceda, de conformidade co calendario establecido.  
 
A súa aplicación pon derriba da mesa cuestións de dificultosa aplicación para o sector, 
e non é unha cuestión baladí apuntar que esta obriga se mestura cun mecanismo de 
reparto de cotas deficiente e desfasado no tempo, pois en 1983 (ano de 
establecemento da Estabilidade Relativa e antes da entrada de España na Unión 
Europea) non existía obriga de desembarque e non se tiñan en conta as composicións 
naturais das capturas. 
 
Xa que logo, que agora se incorpore a variable do descarte supón un elemento moi 
prexudicial para a nosa frota e necesitamos solucións progresivas pero tamén rápidas, 
nas que a posta en común de accións de adaptación e mellora neste eido con outras 
frotas afectadas será un punto importante de traballo a prol de conseguir avanzar nesta 
cuestión. 
 
Neste senso, desde Galicia estase a traballar nesta liña tanto no Comité das Rexións, 
como na Comisión de Rexións Periféricas e Marítimas ou na Conferencia do Arco 
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Atlántico, labor que cómpre seguir reforzando para compartir os coñecementos a prol 
de superar esta situación. 
 
Por todo o exposto, o Grupo Parlamentario Popular presentan a seguinte 
Proposición non de Lei para o seu debate en Pleno: 
 
“O Parlamento de Galicia insta á Xunta de Galicia a seguir desenvolvendo accións para 
por en común con outras rexións e flotas pesqueiras as experiencias e coñecementos 
obtidos en torno á problemática dos descartes, con especial atención á súa refundición 
e transmisión das demandas á Comisión Europea de cara á adaptación da normativa”. 
 
 
 
 

Santiago de Compostela,17 de Marzo de 2.017 
 

 
 
 
 
 
Asinado dixitalmente por: 

 
Pedro Puy Fraga na data 17/03/2017 11:08:58 

 
Carlos Enrique López Crespo na data 17/03/2017 11:09:16 

 
María Ángeles Garcia Míguez na data 17/03/2017 11:10:00 

 
Teresa Egerique Mosquera na data 17/03/2017 11:10:12 

 
María Soraya Salorio Porral na data 17/03/2017 11:10:29 

 
Alberto Pazos Couñago na data 17/03/2017 11:10:42 

 
Marta Rodriguez Arias na data 17/03/2017 11:10:53 

 
Daniel Vega Pérez na data 17/03/2017 11:11:09 
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3.3 20352(10/PNP-001513)

Grupo Parlamentario de En Marea

Cuña Bóveda, María de los Ángeles e Chao Pérez, Luca

Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego

para garantir o dereito do alumnado con trastorno do espectro

do autismo a unha educación inclusiva no sistema público de

ensinanza

Publicación da iniciativa, 219, 29.11.2017
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   Á MESA DO PARLAMENTO    

 

O Grupo Parlamentar de En Marea, por iniciativa das súas deputadas Ánxeles 

Cuña Bóveda e Luca Chao Pérez,  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  á necesidade de avanzar no recoñecemento dos 

dereitos do alumnado con trastorno adaptativo do espectro autista e garantir o 

desenvolvemento dunha educación inclusiva no sistema público de ensinanza, 

tendo en conta a sentenza do TSXG  favorable a un alumno con TEA. 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS  

 

Arturo, nado en 2004, padece un trastorno adaptativo do espectro autista (TEA). 

Ten recoñecido un grao de minusvalía do 65% e está escolarizado dende o curso 

2009/10 no CEIP Salgado Torres.  

 

O equipo Específico concluíu que precisaba apoio educativo o 8 de outubro do 

2012. Arturo rematou o curso 2012/13 satisfactoriamente. 

 

Cando iniciou o curso 2013/14, sufriu un proceso de exclusión educativa que se 

manifestou nos seguintes feitos: 

- Cambióuselle á mestra especialista en PT. 

- Sometéuselle a unha sobrecarga sensorial por berros continuos na aula. 

- Desestruturóuselle o espazo por eliminación de apoios visuais e os 

elementos de accesibilidade cognitiva. 

- Abandonáronselle os sistemas aumentativos e alternativos de 

comunicación. 

- Cambióuselle radicalmente a metodoloxía de traballo. 
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A familia recorreu, fundamentando a reclamación na vulneración do Decreto 

299/2011 de 7 de decembro, pola que se regula a atención á diversidade do 

alumnado dos centros docentes da Comunidade Autónoma de Galicia. E asemade 

artellando a demanda directamente coa Convención de DH (artigos: 2; 24; 21 b) 

e 24.4). 

 

O pasado 18 de outubro de 2017, o Tribunal Superior de Xustiza de Galicia 

deulle a razón á familia e condenou á Consellería de Educación a que pague unha 

indemnización de 4.500 € ao alumno e outros 1.500 á nai por retirarlle os apoios 

educativos necesarios. 

 

Sentenza sen precedentes que ten un indiscutible valor para todo o colectivo, xa  

que é un primeiro paso na creación de xurisprudencia no ámbito da 

responsabilidade patrimonial da administración en relación coa atención 

educativa. 

 

No xuízo celebrado a raíz do recurso contencioso-administrativo interposto polos 

pais do menor, este Tribunal anula a Resolución do Conselleiro de Cultura, 

Educación e Ordenación Universitaria que desestimaba a súa reclamación de 

responsabilidade patrimonial, outorgando a razón aos proxenitores. 

 

A importancia da sentenza radica na declaración de existencia de 

responsabilidade patrimonial da administración en relación coa atención 

educativa. Así, a Xunta de Galicia deberá indemnizar ao menor ao quedar 

probadas tanto a retirada dos apoios necesarios como o dano producido no 

desenvolvemento do menor. De igual forma, queda contrastado o dano 

psicolóxico na nai, quen tamén deberá recibir unha indemnización por parte da 

Xunta de Galicia. 
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Tal e como sinala o informe que Autismo España realizou en relación con este 

caso, e do que se fai eco a histórica sentenza, a abordaxe das dificultades de 

conduta require a implicación de todos aqueles que se relacionan coa persoa con 

TEA, incluídos os educadores/as e diferentes profesionais que lle prestan 

atención especializada, xa que pola contra se pode interferir de forma 

significativa e importante na súa saúde, a súa educación e a súa calidade de vida, 

cousa que sucedeu ao cambiar tanto a titora como a profesora de Pedagoxía 

Terapéutica. 

 

Ademais, a sentenza acusa de neglixente o comportamento do Centro ao retirar 

os apoios visuais necesarios para o menor. Tal e como indica a propia sentenza, 

esta soa circunstancia resulta suficiente para determinar a estimación do recurso. 

 

A sentenza faise eco da posición de desigualdade de partida dos nenos e nenas 

con Trastorno do Espectro do Autismo (TEA), recordando que iso lles fai 

acredores dunha resposta das administracións educativas acaída ás súas 

necesidades, o cal non ocorreu neste caso. 

 

Ante esta situación, o Grupo Parlamentar de En Marea presenta a seguinte 

Proposición non de lei: 

  

O Parlamento de Galicia insta ao Goberno galego a: 

 

1.- Reforzar as políticas de formación continuada do profesorado, dirixidas a 

toda a comunidade docente, non só a aquela implicada en programas 

específicos, de forma que o problema da exclusión educativa sexa asumido 

polo conxunto da comunidade educativa. 
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2.- Sistematizar as fontes de exclusión, diagnosticar as situación de exclusión 

educativas e ordenar  as posibilidades e propostas de intervención, dotando de 

recursos materiais e humanos aos Equipos de Orientación Específica. 

3.- Cumprir a Consellería a súa obriga de facilitar os apoios necesarios para o 

pleno desenvolvemento persoal nunha situación de igualdade con respecto ao 

resto de actores da sociedade. 

4.- Garantir a utilización de formatos alternativos e aumentativos de 

comunicación.  

5.- Orientar a intervención educativa que se debe realizar por todas as persoas 

que participan na educación do alumnado con TEA. 

6.- Fortalecer as relación entre profesorado e alumnado.  

7.- Favorecer o acompañamento persoal e non burocratizado de familias e 

alumnos/as. 

8.- Garantir o dereito a unha educación inclusiva dos nenos e nenas con TEA, 

contemplando as medidas de actuación necesarias. 

 

 

Santiago de Compostela, 17 de novembro de 2017. 

 

 

Asdo.: Ánxeles Cuña Bóveda   Asdo.: Luís Villares Naveira. 

Luca Chao Pérez    Voceiro do G.P. de En Marea. 

 Deputadas do G.P. de En Marea 
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Asinado dixitalmente por: 

 

María de los Ángeles Cuña Bóveda na data 17/11/2017 10:57:04 

 

Luca Chao Pérez na data 17/11/2017 10:57:13 

 

Luis Villares Naveira na data 17/11/2017 10:58:43 
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3.4 20698(10/PNP-001542)

Grupo Parlamentario Popular de Galicia

Núñez Centeno, Aurelio Alfonso e 11 máis

Sobre as actuacións da Xunta de Galicia tendentes á

construción dun centro de saúde no edificio do mercado da

Santa Lucía, no barrio da Falperra, na cidade da Coruña

Publicación da iniciativa, 222, 04.12.2017
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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, Gonzalo Trénor López, Martín 

Fernández Prado, Diego Calvo Pouso, Encarna Amigo Díaz, Marián García 

Míguez, Marta Rodríguez Arias, Marta Rodríguez-Vispo Rodríguez, Soraya Salorio 

Porral, Miguel Tellado Filgueira, Raquel Arias Rodríguez e Sandra Vázquez 

Domínguez, ao abeiro do disposto no artigo 160 e concordantes do Regulamento da 

Cámara, presenta ante esa Mesa a seguinte proposición non de lei para o seu 

debate en Pleno. 

Exposición de motivos 

O pasado luns, 20 de novembro, unha representación da Asociación de Veciños e 

Comerciantes a Falperra levaron ao Parlamento de Galicia máis de tres mil duascentas 

firmas recollidas no seu barrio para solicitar aos Grupos Parlamentarios que insten ao 

Concello da Marea a deixar de bloquear a construción do Centro de Saúde no edificio 

do Mercado de Santa Lucia.  

Os veciños xunto coas firmas entregaron un escrito a todos os grupos no que se sinala 

como único responsable do retraso ao Concello da Marea: 

“Desde a ASOCIACIÓN DE VECIÑOS E COMERCIANTES A FALPERRA defendemos 

a necesidade de dispoñer dun espazo adecuado para construír o Centro de Saúde no 

barrio da Falperra; consideramos que a localización no actual edificio do Mercado de 

Santa Lucia é a máis indicada para dar resposta ás necesidades dos veciños do noso 

barrio, unha poboación cun gran número de persoas de avanzada idade. Insistimos na 

necesidade de instalalo nun espazo facilmente accesible para eles, cunha 

comunicación directa desde o exterior do edificio e polo tanto non nunha distribución en 
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altura como propón sen ningunha xustificación o Concello da Coruña. A poboación que 

recibiría atención nesta nova infraestrutura para a nosa cidade serían os pacientes que 

actualmente reciben atención no Centro de Saúde de Federico Tapia. 

Ante a actitude do Alcalde da Coruña de seguir enfrontando aos veciños e marxinando 

ao noso barrio, queremos mostrar o noso rexeitamento á falta de diálogo que desde o 

primeiro momento demostrou cos veciños e á falta de colaboración e de acordo coa 

Xunta de Galicia, coa que o Concello da Coruña ten asinado un Protocolo de 

Colaboración para acometer a reforma do edifico actual do Mercado de forma 

conxunta.  

Por todo iso presentamos, nestes momentos, máis de TRES MIL DUASCENTAS firmas 

recolleitas no barrio da Falperra, que avalan a necesidade de acometer a reforma do 

actual Mercado de Santa Lucia de forma inmediata, sempre co maior acordo e 

consenso posible. Esiximos un cambio de actitude do Alcalde, aberta ás propostas 

vecinales e, por suposto, a colaborar con lealtad coa Xunta de Galicia, que pretende 

realizar un investimento importante nun barrio da cidade tan necesitado dunha 

revitalización, mellorando os servizos, revitalizando o pequeno comercio e poñendo en 

primeiro nivel ao noso barrio en canto á asistencia sanitaria, o mesmo que o resto de 

barrios da cidade.” 

 

Facéndonos eco da xusta reclamación dos veciños deste barrio coruñés, vítimas da 

actividade obstaculizadora do goberno da Marea, é polo que presentamos a seguinte 

proposición non de lei en Pleno: 

“O Parlamento de Galicia insta á Xunta de Galicia a seguir traballando para facer 

realidade a dotación dun novo Centro de Saúde para o barrio, nun espazo adecuado 
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cedido polo Concello da Coruña no actual edificio do Mercado de Santa Lucía no barrio 

da Falperra”.  

 

Santiago de Compostela, 24 de novembro de 2017 
 
 
Asinado dixitalmente por: 

 
Pedro Puy Fraga na data 24/11/2017 12:52:37 

 
Aurelio Alfonso Núñez Centeno na data 24/11/2017 12:52:47 

 
Gonzalo Trenor López na data 24/11/2017 12:52:52 

 
Martín Fernández Prado na data 24/11/2017 12:53:01 

 
Diego Calvo Pouso na data 24/11/2017 12:53:14 

 
María Encarnación Amigo Díaz na data 24/11/2017 12:53:21 

 
María Ángeles Garcia Míguez na data 24/11/2017 12:53:28 

 
Marta Rodriguez Arias na data 24/11/2017 12:53:35 

 
Marta María Rodríguez-Vispo Rodríguez na data 24/11/2017 12:53:44 

 
María Soraya Salorio Porral na data 24/11/2017 12:53:54 

 
Miguel Ángel Tellado Filgueira na data 24/11/2017 12:54:01 

 
Raquel Arias Rodríguez na data 24/11/2017 12:54:08 

 
Sandra Vázquez Dominguez na data 24/11/2017 12:54:17 
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3.5 20708(10/PNP-001543)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Pierres López, María Luisa e 6 máis

Sobre as actuacións que debe levar a cabo a Xunta de Galicia

destinadas á realización de campañas de concienciación e

sensibilización sobre a violencia de xénero no ámbito rural

Publicación da iniciativa, 222, 04.12.2017
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Grupo Parlamentario 

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

Á Mesa do Parlamento 

 

O Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, por iniciativa das 

súas deputadas e dos seus deputados María Luisa Pierres López, 

María Dolores Toja Suárez, José Antonio Quiroga Díaz, José 

Manuel Pérez Seco, Patricia Vilán Lorenzo, Juan Manuel Díaz 

Villoslada e Matilde Begoña Rodríguez Rumbo, a través do seu 

portavoz, e ao abeiro do disposto no artigo 160 do Regulamento da 

Cámara, presenta ante esa Mesa a seguinte proposición non de lei para 

o seu debate en Pleno. 

 

Exposición de motivos 

A asociación Fademur vén de publicar unha enquisa sobre a percepción 

da sociedade galega sobre a realidade das mulleres rurais galegas, 

especialmente sobre a incidencia da violencia de xénero no ámbito 

rural. 

Son moitos os datos reveladores na mesma. Pero hai un que se pode 

entender como preocupante, especialmente polo que implica na 

planificación das campañas, medidas e accións de prevención contra a 

violencia de xénero. 

Ao seren consultadas, un 45 % das persoas responden erroneamente 

cando se lles pregunta que é a violencia de xénero. Só o 55 % ten claro 

o concepto de “violencia de xénero", considerándoa como "aquela 

violencia física, sexual o psicolóxica cara homes e mulleres exercida 

polas súas parellas ou ex parellas". 

Esta falta de comprensión do concepto, significa que algo se está 

facendo mal nas campañas ou programas de información sobre a 

violencia, especialmente cando non se entende que os homes son tamén 

vítimas da violencia, e que isto non é só un problema de mulleres.  

Así mesmo un 61,81 % das mulleres do rural din que no seu entorno 

non hai informacións para abordar o tratamento da violencia de xénero. 

 

Seis de cada dez mulleres din non coñecer ningún tipo de campaña 

sobre violencia de xénero. 
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Grupo Parlamentario 

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

 

Respecto á pregunta sobre os actos que consideran como violencia de 

xénero, chama a atención como a prostitución non está considerada 

como tal por un 40 %. 

Tendo en conta estes datos e moitos outros que se reflicten na enquisa, 

e que amosan porcentaxes significativas de xente que segue a ter 

conceptos errados sobre o que é e non violencia de xénero,  o Grupo 

Parlamentario dos Socialistas de Galicia presenta a seguinte 

proposición non de lei para o seu debate en Pleno: 

O Parlamento galego insta a Xunta de Galicia a: 

1. Revisar os criterios e conceptos básicos nos que teñen que incidir 

as  campañas de concienciación e sensibilización sobre a 

violencia de xénero, promovendo ferramentas de obtención de 

información, como son as enquisas de opinión previa e 

posteriormente a cada  campaña, para poder dirixilas de maneira 

máis eficaz á cidadanía, habilitando  unha partida orzamentaria 

específica para o seu desenvolvemento anual. 

2. Realizar campañas de concienciación específicas que teñan en 

conta as peculiaridades da sociedade rural, implicando nelas 

tamén ós servizos sociais máis próximos ás mulleres rurais, así 

como ás entidades sociais presentes no entorno como asociacións 

de veciños, de pais e nais, de mulleres, de montes, cooperativas 

etc.  

3. Incidir na difusión das campañas nas zonas rurais, especialmente 

nos concellos máis pequenos, por ser onde se demostran menos 

eficaces. 
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4. Promover nos distintos cursos de formación de profesorado así 

como nos de alumnado nos centros educativos, aqueles centrados 

en traballar para erradicar a tolerancia ante as diferentes 

manifestacións de violencia de xénero, desmontando falsos 

conceptos. 

 

 

Pazo do Parlamento, 24 de novembro de 2017 

 

Asdo.: María Luisa Pierres López 

  María Dolores Toja Suárez 

  José Antonio Quiroga Díaz 

  José Manuel Pérez Seco 

  Patricia Vilán Lorenzo 

  Juan Manuel Díaz Villoslada 

  Matilde Begoña Rodríguez Rumbo 

Deputadas e deputados do G.P. dos Socialistas de Galicia 

 

Asdo.: Xoaquín Fernández Leiceaga 

Portavoz do G.P. dos Socialistas de Galicia 

 

 

 

 
Asinado dixitalmente por: 

 
María Luisa Pierres López na data 24/11/2017 13:53:14 

 
María Dolores Toja Suárez na data 24/11/2017 13:53:20 

 
José Antonio Quiroga Díaz na data 24/11/2017 13:53:26 

 
Jóse Manuel Pérez Seco na data 24/11/2017 13:53:34 

 
Patricia Vilán Lorenzo na data 24/11/2017 13:53:39 
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Juan Manuel Díaz Villoslada na data 24/11/2017 13:53:45 

 
Matilde Begoña Rodríguez Rumbo na data 24/11/2017 13:53:50 

 
Xoaquín María Fernández Leiceaga na data 24/11/2017 13:53:52 
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3.6 21105(10/PNP-001586)

Grupo Parlamentario de En Marea

Vázquez Verao, Paula

Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego

para mellorar a accesibilidade en todas as áreas

Publicación da iniciativa, 226, 14.12.2017
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Á MESA DO PARLAMENTO 

 

O Grupo Parlamentar de En Marea, a iniciativa da súa deputada Paula Vázquez 

Verao, ao abeiro do establecido no artigo 160 do Regulamento desta Cámara, 

presenta a seguinte Proposición non de lei para o seu debate en Pleno. 

 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

Auxilia, Alucem, Asorlu, Adace, Capaces, Cogami Lugo, Fademga, Raiolas e 

Once presentaron no mes de abril un amplo informe coas prioridades en materia 

de accesibilidade na cidade de Lugo, que poden extrapolarse a calquera cidade ou 

vila galega e que se incrementan nos concellos rurais. 

 

Nas vías públicas é imprescindible a mellora das ramplas e rematar coa política 

do lastrado. As ramplas deben garantir a seguridade das persoas con 

discapacidade visual ou de mobilidade. Pola súa parte, as lastras constitúen unha 

barreira para as persoas en cadeira de rodas ou con caxatos.  

Urxente e non menos importante é a retirada dos postes eléctricos e de telefonía 

das vías públicas que dificultan e incluso impiden o paso das persoas con 

problemas de mobilidade. 

En canto á sinalización, os semáforos sonoros son inexistentes fóra dos centros 

das cidades e grandes vilas, polo que se debe avanzar na instalación dos mesmos 

no extrarradio de cidades e vilas e nos núcleos de poboación do rural. 

En relación co transporte, ademais de carencias no transporte adaptado, as 

organizacións sociais que traballan neste eido destacan a necesidade de mellorar 

a sinalización e información sobre o percorrido e as paradas. 

O 4 de decembro remata o prazo legal para que todos os bens, servizos e 
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infraestruturas de interese público foran plenamente accesibles, sen embargo 

moitos locais comerciais e edificios de vivendas manteñen as barreiras 

arquitectónicas, en gran medida pola dificultade económica para asumir o custe 

da obra por parte das comunidades veciñais. 

En canto aos museos, unha investigación de 2016 coordinada dende a USC e 

editada por Andavira baixo o título “A accesibilidade dos museos: visións e 

perspectivas. Unha proposta de intervención en Galicia” revela que, mentres a 

accesibilidade física está totalmente regulada, a accesibilidade sensorial, a 

cognitiva e os aspectos relativos á comunicación de contidos (sinalización, 

planos, materiais en relevo, reproducións, folletos, dispositivos electrónicos, 

audio e vídeo) son practicamente inexistentes. 

 

Polo exposto, o Grupo Parlamentar de en Marea presenta a seguinte Proposición 

non de lei: 

 o Parlamento de Galicia insta á Xunta a: 

 

1. Acordar coa FGMP un plan de adaptación das vías públicas substituíndo o 

lastrado por texturas e contrastes que faciliten a utilización por persoas con 

discapacidade visual e establecendo como prioritario a rebaixa das ramplas das 

beiravías, a cota cero e a substitución dos antigos semáforos por novos modelos 

sonoros. 

 

2. Acordar coa FGMP un plan de mellora do transporte público por estrada coa 

identificación das paradas de autobús con pictogramas, a adaptación dos 

itinerarios con pictogramas ou fotos representativas das zonas polas que pasa 

cada liña no interior dos autobuses, voz que anuncie a chegada dun bus á parada, 

e voz e texto que explique as paradas ás que vai chegando o bus ao longo do seu 

percorrido. 
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3. Dirixirse ás empresas eléctricas e de comunicación para que procedan á 

eliminación de postes nas beirarrúas, eliminando de xeito urxente as que 

constitúen barreiras arquitectónicas. 

 

4. Emprender as accións necesarias para garantir que nun prazo máximo de 6 

meses todos os museos dependentes da Xunta de Galiza conten con 

accesibilidade universal. 

 

5. Mellorar o acceso aos recursos turísticos con mapas turísticos con indicación 

das prazas de aparcamento reservadas, folletos turísticos con información visual 

en lectura fácil e adaptadas en braille. 

 

6. Ampliar as axudas á eliminación das barreiras arquitectónicas dos edificios de 

vivendas. 

 

7. Dotar a todas as consellerías dun orzamento destinado a impulsar a 

accesibilidade universal en todas as áreas. 

 

8. Incrementar as axudas ás familias sen recursos económicos para garantir as 

reformas necesarias nos seus fogares e edificios de vivendas. 

 

9. Deseñar unha aplicación móbil que permita a comunicación áxil e doada das 

persoas xordas cos servizos de emerxencia. 

 Santiago de Compostela, 4 de decembro de 2017. 

 

Asdo.: Paula Vázquez Verao,  Asdo.: Luís Villares Naveira 

 Deputada do G.P. de En Marea.  Voceiro do G.P. de En Marea. 
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Asinado dixitalmente por: 

 

Paula Vázquez Verao na data 04/12/2017 16:09:49 

 

Luis Villares Naveira na data 04/12/2017 16:09:56 
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3.7 21276(10/PNP-001599)

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 co proxecto de transvasamento de auga do río Verdugo

ao encoro de Eiras que está a tramitar Augas de Galicia

Publicación da iniciativa, 229, 19.12.2017
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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, Montserrat Prado 

Cores, Ana Pontón Mondelo, Xosé Luis Rivas Cruz, Olalla Rodil Fernández 

e Noa Presas Bergantiños, ao abeiro do disposto no Regulamento da Cámara, 

presenta a seguinte Proposición non de lei para o seu debate en Pleno. 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

O Goberno galego anunciou recentemente, através de Augas de Galicia, a 

intención de realizar un trasvasamento de auga do río Verdugo ao río Oitavén, co 

obxecto de subministrar auga ao encoro de Eiras, que abastece a Vigo e a 11 

concellos máis do sur da provincia de Pontevedra. 

O trasvasamento suporía retirarlle ao río Verdugo case a metade do 

caudal. Tería polo tanto un forte impacto nunha área protexida pola Rede Natura, 

con grande valor paisaxístico e influiría tamén negativamente na desembocadura 

do río e nos bancos marisqueiros e pesqueiros do fondo da ría de Vigo. 

Asemade, cómpre sinalar que Augas de Galicia ten a intención de realizar 

esta obra pola vía de emerxencia, sen estudo de impacto ambiental e sen contar 

cos informes sectoriais e dos concellos afectados. 
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A citada actuación supón a instalación de 6,5 km de tubaxes desde a canle 

de Laforet en Ponte Caldelas até o lugar de Aranza en Soutomaior. Por moito que 

se axilecen os trámites e a propia execución do proxecto, a realidade é que non 

estaría rematada até os meses de marzo ou abril, cando poida que xa non estea 

xustificada a situación de emerxencia. 

Non parece aconsellábel, pois, actuar con présas e precipitación. Cómpre 

un estudo serio e rigoroso sobre diferentes alternativas e tamén a avaliación dos 

posíbeis impactos desta obra no ecosistema e nas actividades económicas da 

conca do río Verdugo e da enseada de San Simón. 

 

Polo anteriormente exposto, o Grupo Parlamentar do BNG presenta a 

seguinte proposición non de lei para o debate en Pleno: 

“O Parlamento galego insta á Xunta de Galiza a: 

1. Paralizar o proxecto de trasvasamento de auga do río Verdugo ao 

encoro de Eiras que está a tramitar Augas de Galicia. 

2. Estudar diferentes alternativas para mellorar o abastecemento de auga a 

Vigo e aos concellos do sur da provincia de Pontevedra, considerando o impacto 

ambiental e afección ao ecosistema e á actividade económica da contorna.  

3. Desenvolver un Plan de actuación, en colaboración cos concellos, para 

mellorar a eficiencia dos sistemas de captación, almacenamento e abastecemento 
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de auga, co obxecto de reducir sensibelmente as perdas que se producen, que 

segundo diferentes estudos poden chegar ao 30%.” 

 

Santiago de Compostela, 11 de decembro de 2017 

 

Asdo.: Luis Bará Torres 

Montserrat Prado Cores 

Noa Presas Bergantiños 

Olalla Rodil Fernández 

Xosé Luis Rivas Cruz 

Deputadas e deputados do G.P. do BNG 

Ana Pontón Mondelo  

Portavoz do G.P. do BNG 

 

 

 

Asinado dixitalmente por: 

 

Xosé Luis Bará Torres na data 11/12/2017 10:55:32 

 

María Montserrat Prado Cores na data 11/12/2017 10:55:37 

 

Xose Luis Rivas Cruz na data 11/12/2017 10:55:41 
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Olalla Rodil Fernández na data 11/12/2017 10:55:43 

 

Noa Presas Bergantiños na data 11/12/2017 10:55:45 

 

Ana Pontón Mondelo na data 11/12/2017 10:55:55 
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3.8 21534(10/PNP-001615)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Toja Suárez, María Dolores e Torrado Quintela, Julio

Sobre a elaboración e remisión polo Goberno galego ao

Parlamento de Galicia dun plan de actuacións e medidas

concretas destinadas a afrontar as dificultades que presenta

o sector pesqueiro para propiciar o seu relevo xeracional

Publicación da iniciativa, 229, 19.12.2017
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Á Mesa do Parlamento 

 

 

O Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, por iniciativa do seu deputado e da 

súa deputada, María Dolores Toja Suárez e Julio Torrado Quintela, a través do portavoz 

e  ao abeiro do disposto no artigo 160 do Regulamento da Cámara, presenta ante esa 

mesa a seguinte proposición non de lei para o seu debate en Pleno. 

 

 

O número de afiliados ao Réxime especial de traballadores do mar a finais de 2009 eran 

24.630 dos cales, 6.533 eran mulleres. A finais do 2016, os datos indicaban 21.035 (15 

% menos), e incluían 5.088 mulleres (22 % menos).  

 
 

As causas son varias: a  escaseza de profesionais cualificados, a ausencia de relevo 

xeracional, a perigosidade mar adentro, a falla de cotas pesqueiras suficientes, o 

incremento dos gastos da actividade, todas elas son as razóns que xustifican esta 

realidade.  

 

 

Nos orzamentos de 2018, a piques de seren aprobados, podemos ver como partidas que 

puideran ser claves para reverter esta situación descenden. Estas teñen como destino 

axudas para  pescadores mozos, formación para menores de 30 anos, eficiencia 

enerxética ou investimentos para a modernización de motores. 

 

 

Costa entender as asignacións orzamentarias, e máis se temos en conta que o Plan 

estratéxico galego 2015-2020, empeza e remata coa mesma frase: “Unir con criterio o 

presente e o futuro” á que non lle atopamos conexión, dado que a realidade amosa un 

futuro incerto para este sector, ao indicarnos que 4.400 embarcacións galegas quedarán 

sen relevo nos vindeiros anos senón se  adoptan medidas ao respecto. 

 

 

Por iso o Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, presenta a seguinte 

proposición non de lei: 

 

 

O Parlamento de Galicia insta o Goberno galego a elaborar un plan, que será  remitido o 

Parlamento nun prazo máximo de 6 meses, no que se establezan accións e medidas 

concretas que permitan afrontar as dificultades que presenta o sector pesqueiro para 

propiciar o seu  relevo xeracional. 
 

 

Pazo do Parlamento, 13 de decembro de 2017 
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Asinado dixitalmente por: 
 

María Dolores Toja Suárez na data 14/12/2017 17:09:17 
 

Julio Torrado Quintela na data 14/12/2017 17:09:30 
 

Xoaquín María Fernández Leiceaga na data 14/12/2017 17:09:39 
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4.1 20803(10/INT-000695)

Grupo Parlamentario de En Marea

Sánchez García, Antón e Cal Ogando, Marcos

Sobre a política do Goberno galego en relación coa suba das

tarifas nas peaxes da AP-9

Publicación da iniciativa, 223, 05.12.2017

67



 
 

 

 

   

   Á MESA DO PARLAMENTO 

Antón Sánchez García e Marcos Cal Ogando, deputados do Grupo 

Parlamentar de En Marea, ao abeiro do disposto no artigo 147 do Regulamento 

da Cámara, presentan a seguinte INTERPELACIÓN. 

O Ministerio de Fomento vén de autorizar unha suba extraordinaria das peaxes 

para o ano 2018 a AUDASA, na AP-9, dun 3,1% durante os próximos 3 anos. 

En febreiro de 2017 AUDASA presentaba un recurso contencioso-administrativo 

contra a Orde de tarifas do Ministerio de Fomento, de 23 de Decembro de 2016, 

por, segundo a empresa, non contemplar nela a procedente actualización 

extraordinaria de tarifas á que se refire o convenio aprobado por Real Decreto 

104/201 3, de 18 de febreiro. A Orde de Fomento traducíase nunha rebaixa dun 

0,37% nas peaxes na AP9 para 2017. 

Descoñecemos si o anuncio de Fomento vén derivado dun acordo extraxudicial 

coa empresa e descoñecemos en base a que cálculo se fixa esa suba por riba do 

IPC. O certo é que a AP-9 segue a ser un exemplo da privatización dos 

beneficios e socialización das perdas practicada polo Partido Popular, neste caso, 

en beneficio de AUDASA. 

A AP-9 segue a estar en cabeza das reclamacións dos usuarios, á cola en 

empregados por km, e á cabeza en beneficios que se converten en reparto 

millonario de dividendos. 

No ano 2016 AUDASA repartiu 45 millóns de euros de dividendos, 

practicamente 1 de cada 3 euros do que recada por peaxes. 
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Incluso coa lixeirísima rebaixa decretada para 2017, no primeiro trimestre, a cifra 

de negocio medrou un 3,5%, o resultado de explotación un 8% e o beneficio 

líquido nun 11,9%.,Un negocio redondo á conta de galegos e galegas. 

Con estes datos a suba que se propón é un insulto á cidadanía e é por iso que 

queremos coñecer cal está a ser a actuación do Goberno galego diante desta 

decisión. 

Por todo o anteriormente, o Grupo Parlamentario de En Marea presenta a 

seguinte Interpelación: 

1) Cal é a valoración que fai a Xunta de Galicia, ante o anuncio do Ministerio de 

Fomento do acordo coa empresa, da suba dun 3,5 % das tarifas na AP-9? 

2) A suba do 3,1% é o resultado dun acordo extra-xudicial entre Ministerio de 

Fomento e AUDASA? 

3) Foi coñecedor ou participou nas conversas entre Fomento e AUDASA e no 

acordo final? 

4) Que pensa facer ante esta decisión, que supón un golpe máis á economía de 

moitos galegos e galegas? 

5) Por que se nega a facer un estudo sobre a viabilidade do rescate para o público 

da AP-9? 

 Santiago de Compostela, 27 de novembro de 2017. 

 

  Asdo.: Antón Sánchez García 

   Marcos Cal Ogando 

   Deputados do G.P. de En Marea. 
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Asinado dixitalmente por: 

 

Antón Sánchez García na data 27/11/2017 17:15:35 

 

Marcos Cal Ogando na data 27/11/2017 17:15:38 
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4.2 21744(10/INT-000741)

Grupo Parlamentario de En Marea

Vázquez Verao, Paula e 13 máis

Sobre a política da Xunta en materia de servizos sociais

Publicación da iniciativa, 236, 10.01.2018
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Á MESA DO PARLAMENTO 

 

Paula Vázquez Verao, Luís Villares Naveira, Antón Sánchez García, 

Manuel Lago Peñas, Davide Rodríguez Estévez, Juan José Merlo Lorenzo, 

Paula Quinteiro Araujo, Ánxeles Cuña Bóveda, Carmen Santos Queiruga, 

Luca Chao Pérez, Francisco Casal Vidal, Marcos Cal Ogando, Magdalena 

Barahona Martín e Eva Solla Fernández, deputadas e deputados pertencentes 

ao Grupo Parlamentar de En Marea, ao abeiro do disposto no artigo 147 do 

Regulamento da Cámara, presentan a seguinte Interpelación sobre o 

desenvolvemento dos servicios sociais de Galicia. 

 

A Asociación Estatal de Directores e Xerentes de Servizos Sociais vén de 

presentar un informe sobre o desenvolvemento dos mesmos no conxunto do 

Estado e nas Comunidades Autónomas. O informe conclúe que Galicia ten 

“dereitos sociais de papel”, dado que existe unha regulamentación ordenada dos 

mesmos pero unha aplicación ineficaz e insuficiente, que determina unha 

cobertura moi limitada das prestacións e servizos dado a baixa relevancia 

económica destes nos orzamentos da Comunidade.  

Esta afirmación ten a ver coa baixa representatividade que o investimento en 

Servizos Socias ten en porcentaxe sobre o PIB do País, unha porcentaxe que está 

no 1,29% fronte ao 1,42% do conxunto do Estado, o que fai que a asociación 

conclúa que son necesarios uns 176 millóns de € máis para paliar a actual 

situación. 

Os maiores déficit do noso sistema de protección social están non número de 

prazas de residencias para persoas maiores, un 50% por debaixo da media do 

Estado, o Servizo de Axuda a Domicilio, un 16% por baixo da media do Estado, 
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ou a cobertura das rendas de inserción, que apenas chegan ao 6,1% das persoas 

por baixo do limiar  da pobreza, fronte ao 8,7% da media do Estado. 

A cifra que deixa en evidencia a falta de compromiso dos Gobernos da Xunta cos 

servizos sociais e coa atención ás persoas en situación de exclusión son os 274,91 

€ por habitante ano, cando no conxunto do Estado é de 339,69 €. 

Esto sucede nun contexto no que o Estado español,  no seu conxunto, está por 

debaixo da media en investimento social do conxunto da UE. 

 

Polo exposto, o Grupo Parlamentar de En Marea, presenta a seguinte 

INTERPELACIÓN: 

 

Ante a evidencia dos datos expostos pola Asociación Estatal de Directores e 

Xerentes de Servizos Sociais, que vai facer a Xunta de Galicia para desenvolver 

un sistema de protección social suficiente e de calidade? 

Ten previsto a Xunta incrementar o orzamento para os servizos sociais de xeito 

que se elimine a fenda en termos de inversión social  con respecto ao conxunto 

do Estado? 

Cando vai a Xunta de Galicia duplicar o número de prazas públicas en 

residencias para persoas maiores, co obxectivo de eliminar a lista de agarda e 

converxer co Estado? 

 

Santiago de Compostela, 22 de decembro de 2017.    
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Asinado dixitalmente por: 

 

Paula Vázquez Verao na data 22/12/2017 10:24:58 

 

Luis Villares Naveira na data 22/12/2017 10:25:06 

 

Antón Sánchez García na data 22/12/2017 10:25:24 

 

José Manuel Lago Peñas na data 22/12/2017 10:25:37 

 

David Rodríguez Estévez na data 22/12/2017 10:25:43 

 

Juan José Merlo Lorenzo na data 22/12/2017 10:25:53 

 

Paula Quinteiro Araújo na data 22/12/2017 10:26:01 

 

María de los Ángeles Cuña Bóveda na data 22/12/2017 10:26:10 

 

Carmen Santos Queiruga na data 22/12/2017 10:26:20 

 

Luca Chao Pérez na data 22/12/2017 10:26:29 

 

Francisco Casal Vidal na data 22/12/2017 10:26:38 

 

Marcos Cal Ogando na data 22/12/2017 10:26:46 

 

Magdalena Barahona Martín na data 22/12/2017 10:26:54 

 

Eva Solla Fernández na data 22/12/2017 10:27:00 
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4.3 22065(10/INT-000748)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Torrado Quintela, Julio e Blanco Rodríguez, Noela

Sobre os problemas producidos pola saturación dos servizos de

urxencias dos hospitais ante o aumento dos casos de gripe

Publicación da iniciativa, 236, 10.01.2018
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Grupo Parlamentario 

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

Á Mesa do Parlamento 

 

Julio Torrado Quintela e Noela Blanco Rodríguez, deputado e 

deputada 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. 

 

Durante as últimas semanas de decembro producíronse nos centros 

hospitalarios de Galicia unha sucesión de problemas derivados da 

acumulación de pacientes con problemas asociados a episodios gripais, 

que supuxeron unha saturación dos servizos de urxencias dos centros. O 

problema tivo diversas consecuencias negativas na capacidade 

operativa dos propios servicios, minorados en recursos persoais e 

materiais por decisións de xestión que non foron quen de prever con 

acerto as necesidades que se produciron, sendo a chegada da gripe un 

problema estacional previsible. 

 

Este problema prodúcese dun ou outro xeito dende hai varios anos, 

agravándose nos casos máis recentes polos citados motivos dos déficits 

de recursos materiais e humanos. Fundamentalmente a ausencia de 

persoal, pola errática planificación de recursos existentes deseñada pola 

Consellería de Sanidade, da lugar á sobresaturación dos e das 

profesionais que desempeñan o seu labor. Esta falta de profesionais 

provoca, directamente, a infrautilización das camas existentes nos 

hospitais porque non existe persoal suficiente para atendelas e, por 

tanto, non poden ser atendidas correctamente as persoas que poderían 

ingresar nesas estancias.  

 

Este dobre problema provoca atencións e esperas en corredores, 

demoras prolongadas, sobreesforzo dos e das profesionais e continua e 

progresiva acumulación de pacientes que impiden unha correcta 

atención.  

 

O déficit no número de profesionais atinxe tamén a atención primaria, 

na que dificilmente se cobren as substitucións necesarias por baixas ou 

vacacións dos profesionais, polo que os servizos de atención primaria 

atópanse tamén nunha situación precaria e non son solución para 

76



Partido dos 
Socialistas 
de Galicia 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

Grupo Parlamentario 

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

moitos pacientes que terminan por  acudir directamente ao hospital, 

provocándose entón os problemas descritos. 

 

Estas situacións provocaron, incluso, un tímido intento de explicacións 

e petición de desculpas por parte do presidente da Xunta de Galicia a 

mediados do mes de decembro, sen que houbera máis información 

sobre as medidas que tomaron a partir dese momento nin se existía a 

consideración de responsabilidade polo sucedido nalgún/s dirixentes da 

consellería. 

 

Por todo o exposto, o deputado e a deputada que asinan interpelan ao 

Goberno galego nos seguintes termos: 

 

1. Como valora o Goberno galego os problemas acontecidos nos 

servizos de urxencias dos hospitais ante o aumento dos casos de 

gripe e a saturación dos centros? 

 

2. Que medidas extraordinarias se tomaron a partir do 

recoñecemento do presidente da Xunta de Galicia para solventar 

os problemas existentes? 

 

3. Como explica o Goberno galego a existencia de novos e 

reincidentes problemas nos servizos de urxencias dos centros 

hospitalarios galegos despois de que o presidente Núñez Feijoo 

recoñecera erros na planificación e asegurara melloras nos 

servizos? 

 

4. Por que non existiu unha previsión adecuada que permitira aos 

servizos hospitalarios estar suficientemente preparados en termos 

de persoal e recursos materiais? 

 

Pazo do Parlamento, 3 de xaneiro de 2018 

 

Asdo.: Julio Torrado Quintela 

  Noela Blanco Rodríguez 

Deputado e deputada do G.P. dos Socialistas de Galicia 
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Asinado dixitalmente por: 

 
Julio Torrado Quintela na data 03/01/2018 12:43:31 

 
Noela Blanco Rodríguez na data 03/01/2018 12:43:37 
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5. Preguntas para resposta oral do Presidente da Xunta
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5.1 23049(10/POPX-000067)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego

Pontón Mondelo, Ana Belén

Sobre as previsións do Goberno galego respecto do impulso

diante do Goberno central dunha axenda para Galicia
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OFICINA PARLAMENTAR 

Parlamento de Galiza 
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15702 Santiago de Compostela 

Galiza 

 

 

 

Á Mesa do Parlamento 

Ana 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: 

Ten previsto impulsar unha axenda galega que poña fin ao agravio a 

Galiza? 

 

Santiago de Compostela, 18 de xaneiro de 2018 

 

Asdo.: Ana Pontón Mondelo 

Portavoz do G.P. do BNG 

 

 

 
Asinado dixitalmente por: 

 
Ana Pontón Mondelo na data 15/01/2018 12:58:40 
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5.2 23105(10/POPX-000068)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Fernández Leiceaga, Xoaquín María

Sobre a avaliación do Goberno galego en relación coas

recentes decisións do Goberno central que afectan ás finanzas

das comunidades autónomas
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Á Mesa do Parlamento 

 

Xoaquín Fernández Leiceaga, portavoz do Grupo Parlamentario 

dos Socialistas de Galicia, ao abeiro do disposto no artigo 152.2, 

presenta ante esa Mesa a seguinte pregunta para a súa resposta oral en 

Pleno, dirixida ao Sr. presidente da Xunta de Galicia.  

 

Sr. presidente, como avalía as recentes decisións do Goberno de España 

con efectos sobre as finanzas das Comunidades Autónomas?  

 

 

Pazo do Parlamento, 15 de xaneiro de 2018  

 

Asdo.: Xoaquín Fernández Leiceaga  

Portavoz G.P. dos Socialistas de Galicia 

 

 

 

 
Asinado dixitalmente por: 

 
Xoaquín María Fernández Leiceaga na data 15/01/2018 13:52:18 
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5.3 23171(10/POPX-000069)

Grupo Parlamentario de En Marea

Villares Naveira, Luis

Sobre o alcance temporal das políticas de recortes que

ocasionan colapsos e saturación nos servizos de urxencias dos

hospitais galegos
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Á MESA DO PARLAMENTO 

 

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.  

 

Por canto tempo máis van continuar coas políticas de recortes que provocan os 

colapsos e saturación dos servizos de urxencias nos hospitais galegos? 

 

Santiago de Compostela, 15 de xaneiro de 2018. 

 

Asdo.: Luís Villares Naveira 

Voceiro do G.P. de En Marea. 

 

 

 
Asinado dixitalmente por: 

 
Luis Villares Naveira na data 15/01/2018 17:18:31 
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6. Preguntas ao Goberno
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6.1 21844(10/POP-002573)

Grupo Parlamentario Popular de Galicia

Fernández Prado, Martín e 14 máis

Sobre as previsións da Xunta de Galicia con respecto ás

estacións intermodais e as datas previstas para a súa

realización

Publicación da iniciativa, 236, 10.01.2018
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 Á Mesa do Parlamento  
 
Martín Fernández Prado, Jaime Castiñeira Broz, Gonzalo Trénor López, Cristina 
Romero Fernández, Teresa Egerique Mosquera, Marián García Míguez, María Antón 
Vilasánchez, Paula Prado del Río, Jacobo Moreira Ferro, Guadalupe Murillo Solís, 
Miguel Tellado Filgueira, Marta Novoa Iglesias, Daniel Luís Varela Suanzes-Carpegna, 
Julia Rodríguez Barreira e Antonio Mouriño Villar, 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 Oral en 
Pleno.  
 
 
O Goberno galego está a apostar pola intermodalidade e leva anos traballando neste 
sentido, coordinando as actuacións necesarias para acadar a intermodalidade na nosa 
comunidade, para o que ten conseguido o financiamento comunitario.  
 
No grupo parlamentario popular e no Goberno da Xunta de Galicia sabemos que os 
medios de transporte non deben basearse en competir, deben complementarse entre 
si. Neste marco, un dos seguintes pasos que Galicia debe abordar para garantir uns 
transportes públicos de calidade é a conexión sinxela entre os diferentes modos de 
transporte. E, para iso, é necesaria a execución das estacións intermodais nas distintas 
cidades galegas.  
 
Desde a Xunta, segundo puidemos saber na comparecencia a petición propia da 
Conselleira de Infraestruturas e Vivenda, se traballa coa previsión de que este mesmo 
ano, se liciten as obras das primeiras terminais, algo para o que será imprescindible a 
colaboración dos propios Concellos xa que son proxectos que requiren dun esforzo 
colectivo, entre as tres administracións implicadas.  
 
Polo exposto, os deputados e deputadas asinantes formulan a seguinte pregunta oral 
para a súa resposta en Pleno:  
 
-Cal é o balance da Xunta con respecto as estacións intermodais e cales son as datas 
previstas para acadar estas infraestruturas? 
  
 
 
Santiago de Compostela, 27 de decembro de 2.017  
 
 
Asinado dixitalmente por: 
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Martín Fernández Prado na data 27/12/2017 11:49:22 

 
Jaime Castiñeira Broz na data 27/12/2017 11:49:41 

 
Gonzalo Trenor López na data 27/12/2017 11:49:51 

 
Cristina Isabel Romero Fernández na data 27/12/2017 11:50:15 

 
Teresa Egerique Mosquera na data 27/12/2017 11:50:29 

 
María Ángeles Garcia Míguez na data 27/12/2017 11:50:51 

 
Maria Antón Vilasánchez na data 27/12/2017 11:51:04 

 
Paula Prado Del Río na data 27/12/2017 11:51:11 

 
Jacobo Moreira Ferro na data 27/12/2017 11:51:23 

 
María Guadalupe Murillo Solís na data 27/12/2017 11:51:49 

 
Miguel Ángel Tellado Filgueira na data 27/12/2017 11:51:57 

 
Marta Novoa Iglesias na data 27/12/2017 11:52:09 

 
Antonio Mouriño Villar na data 27/12/2017 11:52:20 

 
Daniel Luis Varela Suanzes-Carpegna na data 27/12/2017 11:52:31 

 
María Julia Rodriguez Barreira na data 27/12/2017 11:52:44 
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6.2 22170(10/POP-002633)

Grupo Parlamentario de En Marea

Cal Ogando, Marcos

Sobre a valoración que fai a Xunta de Galicia da seguridade

das novas pasarelas da ponte de Rande

Publicación da iniciativa, 236, 10.01.2018
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Á MESA DO PARLAMENTO 

 

Marcos Cal Ogando, deputado do Grupo Parlamenta de En Marea, ao abeiro 

do disposto no artigo 155 do Regulamento da Cámara, presenta a seguinte  

PREGUNTA para a súa resposta oral en Pleno. 

 

O pasado 31 de decembro o Presidente do Estado participaba do simulacro de 

inauguración da ampliación de Rande, simulacro no senso de que non estaba a 

presentar unha obra completamente rematada nin unha obra que poda 

considerarse estritamente unha ampliación da autoestrada.  

 

Dende ese día numerosos son os usuarios que alertan da intranquilidade que a 

mesma ofrece en termos de seguridade, á que deberíamos engadir a “agorafobia” 

que provoca o seu concepto excesivamente aberto sobre a ría de Vigo, que pode 

incluso provocar sinistros por acción do coñecido “efecto mirón” que pode verse 

incrementado polo tipo de solución adoptada neste caso. 

 

Existe ademais certa intranquilidade nos usuarios sobre como se van resolver as 

posibles incidencias que se poidan dar neses carrís únicos por alcances, avarias, 

sinistros, sen provocar máis accidentes ou problemáticas.  

 

Polo exposto, o Grupo Parlamentar de En Marea formula a seguinte  Pregunta 

para resposta oral en Pleno: 

 

- Que valoración fai a Xunta da seguridade das novas pasarelas da Ponte de 

Rande? 

 

Santiago de Compostela, 3 de xaneiro de 2018 
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   Asdo.: Marcos Cal Ogando 

    Deputado do G.P. de En Marea. 

 

 

 

 

Asinado dixitalmente por: 

 

Marcos Cal Ogando na data 03/01/2018 14:07:25 
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6.3 23170(10/PUP-000138)

Grupo Parlamentario de En Marea

Casal Vidal, Francisco e 2 máis

Sobre as previsións da Xunta de Galicia respecto da

suspensión cautelar das sondaxes mineiras e demais labores

que está a realizar a empresa Sociedad Cobre San Rafael nos

concellos de Touro e do Pino, mentres non se garanta o

abastecemento de auga na zona
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Á MESA DO PARLAMENTO 

 

Francisco Casal Vidal, Marcos Cal Ogando e Juan José Merlo Lorenzo 

deputados pertencentes ao Grupo Parlamentario 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 as sondaxes que 

realiza a empresa Sociedad Cobre San Rafael, S.L.  nos concellos de Touro e O 

Pino. 

 

Xustificación da Urxencia. 

A Plataforma Veciñal “Mina Pino Non” fainos traslado destes asuntos que 

facemos nosos: 

En relaci n ás sondaxes mineiras que realiza a empresa Sociedade Cobre San 

Rafael, S.L. nos concellos de Touro e O Pino, constátase o seguinte: 

  - Ausencia dun estudo  idrol  ico e que  ermita identificar claramente as 

fontes, cursos de auga, etc., existentes na  rea de reali aci n das la ores 

mineiras. A falla destes estudos é un risco inminente  ara os acu feros 

su terr neos e a ca a fre tica   alquera alteraci n da ca a fre tica  roducir a 

un a alteraci n dos e dos mananciais  r  imos   n a ca a fre tica   un a 

acumulaci n de au a su terr nea que se ato a a un a  rofundidade relati amente 

 equena  ai o o ni el do c an   oncretamente   un acu fero  coa diferen a de 

que os acu feros  oden estar tam n a maiores  rofundidades   omo queira que os 

lugares onde realizan as sondaxes en xeral est   r  imos a re atos e fontes  

e iste un risco  ro a le e inminente de alteraci n das au as em re adas  ara o 

su ministro  umano   e feito a em resa non identificou os mananciais que est n 
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a ser usados  ara a astecemento  umano e  andeiro   olo que as  ro a ilidades 

da s a afectaci n son  astante e identes   elas alim ntanse os  o os e as fontes 

de au a   ota le ou non   on os acu feros m is e  ostos   contaminaci n 

proveniente da superficie. Para a maior a dos culti os a r colas e  andeiros a 

ca a fre tica de e ato arse a certa  rofundidade   orque a  rofundidades 

menores o rendemento red cese   olo que  oder a  erse afectada a rendi ilidade 

das terras a r colas e  andeiras co conse uinte  ara as  andeiras e e  lotaci ns 

a r colas  Polo  rinci io de  recauci n en materia solic tase a sus ensi n 

temporal das sondaxes en tanto en canto non se dispoña dos corres ondentes 

estudos que  ermitan  arantir  s comunidades o a astecemento de au a. 

  - Ausencia de autori aci n de Au as de  alicia  ara o em re o de au a nas 

sondaxes que a realizar. 

  -  alla de se uridade na reali aci n das sonda es e ausencia dun  er metro de 

seguridade o que a existencia dun risco inminente de accidente. 

4.- A falla dun estudo su  n o risco de des rendemento de noiros  

  - Ausencia de medidas correctoras de miti aci n de des rendementos e 

accidentes. 

  - alla de sinali aci n adecuada das la ores mineiras  

 

Polo anteriormente sinalado o Grupo Parlamentario de En Marea formula a 

seguinte Pregunta para a súa resposta oral no Pleno, con carácter urxente: 

 

Vai a Xunta de  alicia a sus ender cautelarmente as sonda es mineiras e demais 

la ores  que se est n a reali ar sen autori aci n  en tanto en canto  non se  aranta 

a  ia ilidade dos acu feros   o os  cauces  fontes e demais recursos   dricos que 

a astecen    o oaci n    ca aña  andeira e  s e  lotaci ns a r colas? 
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Santiago de Compostela, 15 de xaneiro de 2018. 

 

 

Asdo.: Francisco Casal Vidal 

Marcos Cal Ogando 

Juan José Merlo Lorenzo 

Deputados do G.P. de En Marea. 

 

 

 
Asinado dixitalmente por: 

 
Francisco Casal Vidal na data 15/01/2018 17:14:31 

 
Marcos Cal Ogando na data 15/01/2018 17:14:46 

 
Juan José Merlo Lorenzo na data 15/01/2018 17:14:57 
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6.4 23165(10/PUP-000135)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego

Bará Torres, Xosé Luís e 5 máis

Sobre as xestións realizadas pola Xunta de Galicia desde o 17

de outubro de 2017 para garantir a viabilidade e a

continuidade da empresa Maderas Iglesias, S.A., na zona sur

da provincia de Pontevedra
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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 
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15702 Santiago de Compostela 

Galiza 

 

 

 

Á Mesa do Parlamento 

Luis Bará Torres, Noa Presas Bergantiños, Montserrat Prado Cores, 

Ana Pontón Mondelo, Olalla Rodil Fernández e Xosé Luis Rivas Cruz, 

deputadas e deputados do Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego 

(BNG), ao abeiro do disposto no artigo 155.5 do Regulamento da Cámara, presentan 

a seguinte Pregunta para resposta oral en Pleno, polo trámite de urxencia. 

 

Xustificación da urxencia 

Os últimos acontecementos coñecidos poñen en perigo a continuidade da 

empresa “Maderas Iglesias S.A.”, xenerando moita preocupación social na zona sur 

da provincia de Pontevedra. 

 

Exposición de motivos 

A empresa “Maderas Iglesias S.A.”, que conta con centros de produción  no 

Porriño e Mos, foi unha das maiores produtoras de tarima flotante do mercado 

internacional e chegou a contar cun cadro de persoal na comarca de mais de 800 

traballadoras/es, sendo a porcentaxe do cadro de persoal do 80% de mulleres. Aínda 

que na actualidade o seu cadro de persoal vise reducido a 253 traballadoras/es, segue 

sendo unha das principais empresas da área de Vigo. 
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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 

Galiza 

 

 

 

Nos últimos anos  o persoal da compañía tivo que soportar ata dous procesos 

concursais, (o primeiro resolto na fase de Preconcurso e o segundo resolto con 

acordo en setembro de 2013). Tamén tiveron que pasar por sete EREs (Expedientes 

de Regulación de Emprego) suspensivos, dos cales soamente en catro houbo acordo 

entre traballadores/as e a empresa. A suma dos procesos provoca que, nalgúns casos, 

certas traballadoras/es xa teñan chegado a máis de 400 días de consumo da súa 

prestación por desemprego, o que lles repercutirá negativamente se a empresa non 

sae adiante e son despedidos. E aínda que o comité intercentros sempre pelexou para 

que o ERE fose o máis equitativo posíbel e se cumprise coa Lei, os xerentes fixeron 

oídos xordos aos seus consellos, derivando nunha diferencia abismal na súa 

aplicación: mentres que hai empregadas e empregados que perden 400 días de 

traballo, outras persoas non chegan a perder ningún. 

Houbo reclamacións ante as autoridades denunciando  que non se respectan 

as condición dos EREs nin o seu calendario pactado, por non ser recoñecidas as  

vacacións e todos os días festivos; non se recoñecen os meses de 31 días como 

recoñece a Lei e non se pagan os días efectivos de traballo, mesmo chegando a non 

recoñecerlle as horas sindicais algúns membros do comité, etc. 

Con respecto ao salario, en oito anos a subida salarial total foi do 0,75%. 

Actualmente aínda se debe parte da paga de nadal de 2016, a de marzo e a de Xullo 

do 2017,  así como as  irregularidades no pagamento das nóminas, que un mes tras 

outro se ingresan con retraso. Sempre se abonan os  salarios a partir do día 15, 

chegando en algún caso a  pagar as nóminas o día 28. Para os que están de baixa e 

un verdadeiro suplicio, porque sempre o retraso é aínda moito maior. Tendo que 

escoitar despropósitos do xerente como, “que pagaría cando el o estimase oportuno”. 

99



       

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

OFICINA PARLAMENTAR 
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Esta situación de vulneración dos dereitos dos traballadores/as non é  nova, pois xa 

que nos meses de xuño e xullo do 2015, o persoal xa fixo unha folga de varios días 

alternos para reclamar a débeda dos seus salarios. 

 A longo deste tempo, as traballadoras e traballadores puxeron da súa parte 

todo o que puideron para a continuidade da empresa, pero a situación neste 

momento é insostibel e pon en grave risco a continuidade da empresa e do emprego. 

Na última rolda de negociacións, que comezaron o pasado 12 de decembro, o 

empresario propuxo o despedimento de 140 traballadoras/es, coa ameaza de peche 

da empresa se non se acepta esta proposta. Unha chantaxe en toda regra, que forma 

parte do modus operandi do dono da empresa. 

O pasado 28 de decembro unha representación do comité de empresa, das 

alcaldías da comarca e das organizacións sindicais reuniuse no parlamento galego 

con representantes de todos os grupos. E posteriormente integrantes do comité 

mantiveron un encontro co IGAPE. Nesta xuntanzas púxose de manifesto o apoio 

dos grupos parlamentares e a necesidade de que a consellaría de Industria interveña 

diante da propiedade da empresa para procurar a viabilidade do emprego e da 

empresa. 

Cómpre ter en conta que existe un mandato parlamentario, mediante acordo 

unánime do pleno que tivo lugar o pasado 17 de outubro de 2017, que insta ao 

goberno galego a “facer xestións ante a propiedade de Maderas Iglesias SA coa 

finalidade de procurar a viabilidade e continuidade da empresa, velar polos dereitos 

laborais e polo mantemento do emprego”. 
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Diante disto, o Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego, a través 

dos deputados e deputadas asinantes, formula a seguinte pregunta para a súa 

resposta oral ante o Pleno, polo trámite de urxencia: 

Que xestións realizou a Xunta de Galiza desde o pleno do pasado 17 de 

outubro de 2017 para garantir a viabilidade e a continidade da empresa Maderas 

Iglesias? 

 

Santiago de Compostela, 15 de xaneiro de 2018 

 

Asdo.: Luis Bará Torres 

Xosé Luis Rivas Cruz 

Noa Presas Bergantiños 

Montserrat Prado Cores 

Ana Pontón Mondelo 

Olalla Rodil Fernández 

Deputadas e deputados do G.P. do BNG 

 

 

 

Asinado dixitalmente por: 

 

Xosé Luis Bará Torres na data 15/01/2018 16:52:13 
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María Montserrat Prado Cores na data 15/01/2018 16:52:20 

 

Ana Pontón Mondelo na data 15/01/2018 16:52:22 

 

Xose Luis Rivas Cruz na data 15/01/2018 16:52:23 

 

Olalla Rodil Fernández na data 15/01/2018 16:52:24 

 

Noa Presas Bergantiños na data 15/01/2018 16:52:26 
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6.5 20307(10/POP-002413)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Burgo López, María de la Concepción e 2 máis

Sobre as actuacións previstas polo Goberno galego para

recuperar as dúas pías medievais pertencentes á igrexa de San

Xián de Moraime, no concello de Muxía

Publicación da iniciativa, 215, 22.11.2017
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Á Mesa do Parlamento 

 

Concepción Burgo López, Luis Manuel Alvarez Martínez e María 

Dolores Toja Suárez, deputadas e deputado 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. 

 

Está claro que el espolio realizado polos Franco vai moito máis alá do 

Pazo de Meirás. De forma continua están aparecendo obxectos 

apropiados de forma ilexítima por membros da familia. Agora acaba de 

darse a coñecer que a muller do ditador, Carmen Franco, levouse da 

igrexa de románica de San Xián de Moraime do século XI, situada no 

concello de Muxía, ao redor de 1960, dous pilóns medievais de gran 

valor que adornaban o patio da casa reitoral. Un era unha pila bautismal 

e outro unha de auga bendita. 

 

O párroco de Moraime, testemuña desta apropiación, en 1980 e por 

consello de Domingo García Sabell, foi a un notario para testemuñar o 

sucedido e presentar todas as probas documentais de que as pilas 

medievais pertencían á igrexa de Moraime. 

 

Ademais de varias xestións dun particular denunciando estes feitos, en 

2010 o alcalde de Muxía dirixiuse á Consellería de Cultura, Educación 

e Ordenación Universitaria para darlle a coñecer esta situación pero 

nunca obtivo resposta. Polo que se ve a Xunta de Galicia, máxima 

garante por lei da conservación do patrimonio artístico galego, non lle 

preocupaba que uns obxectos medievais de moito valor estiveran de 

forma ilexítima en mans da familia Franco. De feito segue sen 

importarlle,  porque nada fixo para recuperalas a pesar de ter acta 

notarial da denuncia dos feitos e probas documentais do espolio. 
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Por todo o exposto, as deputadas e o deputado que asinan formulan a 

seguinte pregunta para o seu debate en Pleno: 

 

Que accións vai poñer en marcha a Xunta de Galicia, como maior 

responsable da seguridade e preservación do patrimonio artístico 

galego, para recuperar os dous pilóns medievais que a familia Franco se 

levou de maneira ilexítima da igrexa de San Xián de Moraime, no 

concello de Muxía? 

 

 

Pazo do Parlamento, 16 de novembro de 2017 

 

Asdo.: Concepción Burgo López 

  Luis Manuel Alvarez Martínez 

  María Dolores Toja Suárez 

Deputadas e deputado do G.P. dos Socialistas de Galicia 

 

 
Asinado dixitalmente por: 

 
Maria de la Concepción Burgo López na data 16/11/2017 12:37:13 

 
Luis Manuel Álvarez Matínez na data 16/11/2017 12:37:20 

 
María Dolores Toja Suárez na data 16/11/2017 12:37:26 
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6.6 21728(10/POP-002549)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Díaz Villoslada, Juan Manuel e 4 máis

Sobre as medidas que ten previsto adoptar o Goberno galego

para preservar o patrimonio artístico, documental e

bibliográfico do Centro Gallego de Buenos Aires

Publicación da iniciativa, 234, 29.12.2017
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Á Mesa do Parlamento 

 

 

Juan Manuel Díaz Villoslada, Patricia Vilán Lorenzo, Matilde Begoña Rodríguez 

Rumbo, María Concepción Burgo López e Julio Torrado Quintela, 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. 

 

 

Nunha asemblea extraordinaria celebrada este pasado luns 18 de decembro, os 

socios do Centro Galego de Bos Aires decidiu autorizar o inicio de conversas 

para a próxima venda do edificio histórico e da xestión sanitaria a un grupo 

empresarial. 

 

 

Fundado en 1907 o Centro Gallego de Buenos Aires é quizais o máis senlleiro 

centro da diáspora galega no mundo. Ademais das súas instalacións sanitarias e 

cirúrxicas, onde faleceu Alfonso Daniel Rodríguez Castelao en 1950, o centro 

conta cunha importante biblioteca e fonoteca, o Teatro Castelao e unha 

pinacoteca con obras de pintores galegos de alto valor artístico e patrimonial. 

 

 

Tras máis de cinco anos de intervención desta entidade por parte das autoridades 

arxentinas por mor da súa grave crise económica e asistencial, e logo das 

sucesivas axudas achegadas pola Xunta de Galicia, asistimos a unha posible 

venda deste centro que pode poñer en risco, xa no só o valor afectivo e 

sentimental que representa para a nosa emigración, se non que xera preocupantes 

incertezas sobre a asistencia sanitaria aos seus asociados e sobre a preservación 

do importante patrimonio cultural que contén e vencellado con intensos lazos á 

colectividade galega na Arxentina. 

 

 

Por iso os deputados e as deputadas que asinan preguntan: 

 

 
Que medidas ten previsto adoptar o Goberno galego para preservar o importante 

patrimonio artístico, documental e bibliográfico do Centro Gallego de Buenos Aires? 

 

 

Pazo do Parlamento, 20 de decembro de 2017 
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Asinado dixitalmente por: 
 

Juan Manuel Díaz Villoslada na data 21/12/2017 10:22:39 
 

Patricia Vilán Lorenzo na data 21/12/2017 10:22:51 
 

Matilde Begoña Rodríguez Rumbo na data 21/12/2017 10:23:02 
 

Maria de la Concepción Burgo López na data 21/12/2017 10:23:06 
 

Julio Torrado Quintela na data 21/12/2017 10:23:18 
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6.7 21996(10/POP-002610)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego

Rodil Fernández, Olalla e 5 máis

Sobre as medidas que adoptou ou prevé adoptar a Xunta de

Galicia para garantir a titularidade galega do patrimonio

cultural do Centro Gallego de Buenos Aires así como para a

súa protección e posta en valor

Publicación da iniciativa, 236, 10.01.2018
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Á Mesa do Parlamento 

Olalla Rodil Fernández, Luis Bará Torres, Ana Pontón Mondelo, Xosé Luis 

Rivas Cruz, Montserrat Prado Cores e Noa Presas Bergantiños, deputadas e 

deputados do Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego (BNG), ao abeiro 

do disposto no Regulamento da Cámara, presentan a seguinte Pregunta para a súa 

resposta oral en Pleno, sobre a venda do Centro Galego de Buenos Aires e o futuro do 

patrimonio cultural galego que se atopa neste espazo. 

 

A venda do histórico e emblemático Centro Galego de Buenos Aires (CGBA) 

volve situar no do debate público e político o estado no que se atopa o patrimonio 

cultural galego no exterior, especialmente en Latinoamérica, cuxa salvagarda é 

responsabilidade da Xunta de acordo co artigo 4 da Lei 5/2016, de patrimonio cultural 

de Galiza.  

As dificultades económicas polas que atravesa o CGBA desde hai anos suporán 

a venda, como acordaron en asemblea as persoas que o integran, deste histórico espazo 

pondo en risco o futuro dos servizos que nel se prestan a milleiros de persoas.  

Estamos a falar dun importante servizo asistencial-sanitario e dun rico e 

abondoso patrimonio cultural, bibliográfico (de até 20 mil volumes); pictórico, con 

obras de Castelao, Maside, Seoane ou Laxeiro; documental, fotográfico e mesmo 

sonoro, de grande valor histórico.  

A historia de Galiza e do pobo galego non podería ser concebida sen a enorme 

contribución das galegas e galegos na diáspora, quer na emigración, quer no exilio; polo 
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2 

 

que o Goberno galego debe asumir a súa responsabilidade e garantir a protección e 

posta en valor do inmenso patrimonio cultural da Galiza exterior.  

 

Por todo o exposto formúlase a seguinte pregunta para a súa resposta oral en 

Pleno: 

Que medidas adoptou ou prevé adoptar a Xunta para garantir a titularidade 

galega do patrimonio cultural do CGBA así como a súa protección e posta en valor? 

 

Santiago de Compostela, 2 de xaneiro de 2018 

 

Asdo.: Olalla Rodil Fernández 

Montserrat Prado Cores 

Noa Presas Bergantiños 

Xosé Luis Rivas Cruz 

Luis Bará Torres 

Ana Pontón Mondelo  

Deputadas e deputados do G.P. do BNG 

 

 

 

Asinado dixitalmente por: 

 

Olalla Rodil Fernández na data 02/01/2018 13:23:39 
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María Montserrat Prado Cores na data 02/01/2018 13:23:45 

 

Ana Pontón Mondelo na data 02/01/2018 13:23:47 

 

Xose Luis Rivas Cruz na data 02/01/2018 13:23:48 

 

Noa Presas Bergantiños na data 02/01/2018 13:23:50 

 

Xosé Luis Bará Torres na data 02/01/2018 13:23:52 
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6.8 22681(10/PUP-000133)

Grupo Parlamentario Popular de Galicia

Arias Rodríguez, Raquel e 7 máis

Sobre a valoración do Goberno galego respecto da situación

actual do Centro Galego de Bos Aires
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Á Mesa do Parlamento 
 
Raquel Rodríguez Arias, Jacobo Moreira Ferro, Isabel Novo Fariña, Antonio Mouriño 
Villar, Diego Calvo López, Alberto Pazos Couñago, Paula Prado del Río e Julia 
Rodríguez Barreira deputadas e deputados do Grupo Parlamentario Popular de Galicia,  
ao abeiro do disposto nos artigos 155.5 e concordantes do Regulamento da Cámara, 
presentan ante esa Mesa a seguinte Pregunta para a súa resposta Oral en Pleno 
polo trámite de urxencia. 
 
Xustificación da Urxencia: 

A urxencia ven motivada polas últimas noticias acontencidas en relación ao centro 
galego de Bos Aires e a necesidade de ter unha posición  en sede parlamentaria. 

Logo de 110 anos de existencia, o Centro Gallego de Bos Aires está nunha situación 
crítica, acuciado polas débedas que mantén, sobre todo coa administración arxentina, 
acumuladas desde a súa intervención xudicial en 2012.  

Trátase dunha entidade privada coa que, pola súa relevancia histórica, a Xunta de 
Galicia mantivo una relación moi cercana nas últimas décadas a través tanto de axudas 
económicas directas como a través da Fundación Galicia Saúde ata o ano 2011. 

Ademais do labor fundamental que levou a cabo no ámbito asistencial desde a súa 
fundación, en 1907, os seus socios lograron reunir un importante patrimonio artístico e 
cultural.  

O Goberno galego contribuíu ata a actualidade na preservación deste patrimonio do 
CGBA cos medios ao seu alcance, e debe seguir a facelo, respectando as decisións  
dos socios, únicos propietarios e garantes dos bens que posúe a entidade. 

O 18 de decembro de 2017 os seus socios acordaron negociar coa fundación arxentina 
Favaloro e a española Ribera Salud a posible venda do inmoble, cunha serie de 
condicións para os compradores:  

- Que asuman a totalidade dos pasivos da Mutualidade. 

- Que asuman a totalidade do persoal da Mutualidade. 

- Que se concrete un comodato gratuíto a perpetuidade sobre un sector específico do 
edificio para albergar alí o patrimonio cultural que seguirá sendo propiedade da 
Mutualidade.  
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- Que un porcentaxe dos ingresos futuros polas cotas dos socios sexan para a xestión 
e mantemento do patrimonio cultural da Mutualidade. 

- Que manteñan unha atención sanitaria de alta calidade, a perpetuidade, para os 
socios da Mutualidade. 

 
Polo exposto, os deputados e deputadas asinantes, formulan a seguinte Pregunta Oral 

en Pleno polo trámite de urxencia: 

-Como valora o Goberno galego a situación actual do Centro Gallego de Bos Aires? 

 

Santiago de Compostela, 10 xaneiro de 2018 
 
 
Asinado dixitalmente por: 

 
Raquel Arias Rodríguez na data 10/01/2018 14:12:00 

 
Jacobo Moreira Ferro na data 10/01/2018 14:12:14 

 
María Isabel Novo Fariña na data 10/01/2018 14:12:54 

 
Antonio Mouriño Villar na data 10/01/2018 14:13:10 

 
Diego Calvo Pouso na data 10/01/2018 14:13:25 

 
Alberto Pazos Couñago na data 10/01/2018 14:13:36 

 
Paula Prado Del Río na data 10/01/2018 14:13:48 

 
María Julia Rodriguez Barreira na data 10/01/2018 14:13:59 
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6.9 16918(10/POP-002128)

Grupo Parlamentario de En Marea

Solla Fernández, Eva

Sobre as previsións da Xunta de Galicia respecto do

recoñecemento das competencias profesionais e a formación

necesaria para a adquisición do título de Técnico ou Técnica

Superior en Electromedicina Clínica

Publicación da iniciativa, 182, 27.09.2017
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                                         Á MESA DO PARLAMENTO 

 

Eva Solla Fernández, deputada do Grupo Parlamentar de En Marea,  ao abeiro 

do artigo 155 do Regulamento da Cámara, presenta a seguinte Pregunta para a 

súa resposta oral en Pleno. 

 

O R.D 835/2015 regula o título de Técnico/a Superior en electromedicina clínica 

dándolle carácter oficial e validez en todo o territorio do Estado. A partir das 

cualificacións profesionais, créase unha categoría na mesma liña que outros 

profesionais sanitarios como os técnicos especialistas en radiodiagnóstico. 

O Ciclo formativo de electromedicina clínica pretende contribuír a mellorar a 

cualificación profesional das traballadoras e traballadores encargados de 

xestionar e realizar o montaxe e mantemento das instalación, sistemas e equipos 

de tecnoloxía sanitaria 

Actualmente son xa cinco Comunidades Autónomas (Andalucía, Castela-A 

Mancha, Cataluña, Comunidade Valenciana e País Vasco) as que  imparten o 

ciclo formativo, apostando por unha formación cualificada e unha mellora na 

calidade asistencial e a seguridade do paciente.  

En Galicia, polo contrario, non só non se está a impartir dito ciclo formativo si 

non que o mantemento da maquinaria de electromedicia , que inclúe o 

mantemento e arranxo de equipos de endoscopia, incubadoras, TAC…etc., 

despois da súa privatización, foi adxudicado á empresa Iberman S.A na práctica 

totalidade do SERGAS agás o Novo Hospital de Vigo, no que a fórmula público-

privada abrangue tamén o servizo.   
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A privatización do servizo empeorou a calidade do mesmo, producindo un 

aumento excesivo dos tempos de resolución, nalgúns supostos unha incorrecta 

reparación dos equipos e incluso ata deixar de asumir determinadas reparacións 

sen causa xustificada.  O que finalmente supuxo que pola vía dos feitos a Xunta 

de Galicia non renovase a contratación coa empresa.  

Na actualidade, a solución que procurou o Goberno da Xunta de Galicia, foi a de 

dar liberdade ás distintas EOXI para que contrate cada unha o servizo.  Esta 

situación, unido a que Galicia non ten implantada a especialidade, produce un 

intrusismo que provoca a situación de que nas áreas sanitarias están derivando 

persoal con praza de electricista para levar o mantemento do equipamento 

electromédico. Algunhas áreas, crearon a figura de “Condutor de instalación” 

para levar a cabo o mantemento, circunstancia que motivou que o Consello de 

Contas no seu último informe advertirá da falta de transparencia no acceso a esa 

figura que ademais, segundo o informe do propio Consello, non é unha figura 

estatutaria.  

Por todo o anterior, o Grupo Parlamentario de En Marea presenta a seguinte 

Pregunta: 

- Ten pensado a Xunta de Galicia o recoñecemento das competencias 

profesionais e a formación para a adquisición do título? 

 

Santiago de Compostela, 19 de setembro de 2017. 

   Asdo.: Eva Solla Fernández 

   Deputada do G.P. de En Marea. 
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Asinado dixitalmente por: 

 

Eva Solla Fernández na data 19/09/2017 14:18:56 
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6.10 21610(10/POP-002541)

Grupo Parlamentario de En Marea

Solla Fernández, Eva

Sobre a información proporcionada pola Xunta de Galicia en

relación cos convenios subscritos polo Sergas cunha empresa

fabricante de equipos médicos e especializada en tecnoloxía

Publicación da iniciativa, 234, 29.12.2017
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   Á MESA DO PARLAMENTO 

 

Eva Solla Fernández, deputada do Grupo Parlamentar de En Marea, ao abeiro 

do disposto no artigo 155 do Regulamento da Cámara, presenta a seguinte 

Pregunta para a súa resposta oral en Pleno. 

 

Entre os anos 2016 e 2017, a Xunta de Galicia asinou un convenio marco e catro 

convenios específicos para as áreas sanitarias de Lugo, Coruña, Santiago e Vigo, 

coa multinacional estadounidense Medtronic, fabricante de equipos médicos e 

especializada en tecnoloxía.  

Segundo o convenio marco, o SERGAS pretende mellorar a eficiencia operativa 

e contribuír á xeración dun coñecemento especializado. Por outra banda a 

sinatura do convenio por parte da multinacional ten como obxectivo desenvolver 

o seu coñecemento e capacidade.  

Os convenios específicos das áreas sanitarias como por exemplo a do CHUS, 

permiten á compañía reorganizar as unidades asistenciais obxecto do convenio.  

En definitiva, o conxunto global dos convenios permite participar á empresa na 

Xestión hospitalaria de ditas unidades mediante a aplicación de criterios e 

principios empresarias de negocio, avaliando as necesidades e os costes da 

atención médica que presta o SERGAS poñendo a disposición desta tanto o 

conxunto dos recursos públicos como a información do propio Sistema Público 

de Saúde.  

Ante esta noticia, a Asociación de Pacientes do Hospital de Santiago, con amparo 

na Lei 1/2016 de transparencia e bo goberno e na Lei 19/2013 de transparencia e 

acceso a información, solicitou unha ampliación da información publicada pola 
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Xunta de Galicia en relación aos anexos que acompañan os convenios tal como 

aparece reflexado nos mesmos.  

Con todo, e pese ao propio mandato legal, a Xunta negouse a facilitar a 

información argumentando  que sería un prexuízo para o secreto comercial e/ou a 

propiedade industrial, antepoñendo os intereses privados ao dereito a 

información da cidadanía.  

Por todo o anterior o Grupo Parlamentario de En Marea presenta a seguinte 

Pregunta:  

- Considera normal a Xunta de Galicia antepoñer intereses privados por 

enriba do dereito á información da cidadanía?  

Santiago de Compostela, 18 de decembro de 2017. 

 

  Asdo.: Eva Solla Fernández 

   Deputada do G.P. de En Marea. 

 

 

 

 

 

Asinado dixitalmente por: 

 

Eva Solla Fernández na data 18/12/2017 13:59:49 

 

122



 

 

Reunión do Pleno do Parlamento

Día: 23.01.2018        Hora: 10:00

Orde do día

 

 

6.11 23168(10/PUP-000136)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Blanco Rodríguez, Noela e 2 máis

Sobre as razóns do Goberno galego para acordar a redución do

número de camas no novo edificio do Complexo Hospitalario

Universitario de Ourense

123



Partido dos 
Socialistas 
de Galicia 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

Grupo Parlamentario 

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

Á Mesa do Parlamento 

 

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 155.5 do Regulamento da Cámara, presentan ante esa Mesa a 

seguinte pregunta para a súa resposta oral urxente en Pleno. 

 

Xustificación da urxencia 

 

A urxencia vén motivada pola alarma social, e entre o propio 

persoal do Complexo Hospitalario Universitario de Ourense, ante a 

probable redución de postos de traballo e da calidade na atención 

ás persoas pacientes, a causa da decisión da Consellería de 

Sanidade de reducir o número de camas estruturais no novo 

edificio do CHUOU. 

 

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.  
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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 superficie útil é de 47.864 metros cadrados e a súa superficie 

construída de 53.941 metros cadrados”. 

 

As instalacións da ampliación do Complexo Hospitalario Universitario 

de Ourense (CHUOU) puxéronse en marcha unha vez rematadas as 

obras en outubro de 2017 (cun retraso dun ano e sete meses a respecto 

da data prevista) e de que o Concello de Ourense concedese a licenza 

de ocupación e apertura do novo edificio de hospitalización. 

 

O 11 de xaneiro de 2018 confirmáronse as sospeitas que había dende 

hai tempo, de que a Consellería de Sanidade ía reducir as novas 

unidades de 21 a 36 camas, o que sumado ao déficit de máis dun 

centenar de camas derivado do peche do Hospital de Piñor e a un 

sobreaforo crónico de máis de 100 camas no centro ourensán, afonda 

aínda máis na xa crítica e insustentable situación na que se atopa este 

centro dende hai tempo. 

 

Por todo o exposto, a deputada e os deputados que asinan formulan a 

seguinte pregunta para o seu debate en Pleno:  

 

Cales foron os motivos que levaron ao Goberno galego a tomar a 

decisión de reducir o número de camas no Complexo Hospitalario 

Universitario de Ourense? 

 

 Pazo do Parlamento, 15 de xaneiro de 2018 

 

 

 
Asinado dixitalmente por: 

 
Noela Blanco Rodríguez na data 15/01/2018 17:46:00 
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Raúl Fernández Fernández na data 15/01/2018 17:46:07 

 
Julio Torrado Quintela na data 15/01/2018 17:46:12 
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6.12 23169(10/PUP-000137)

Grupo Parlamentario Popular de Galicia

Núñez Centeno, Aurelio Alfonso e 6 máis

Sobre a situación a día de hoxe e as medidas adoptadas polo

Goberno galego para afrontar a epidemia de gripe nos centros

hospitalarios
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Á Mesa do Parlamento 

Aurelio Núñez Centeno, Miguel Tellado Filgueira, Encarnación Amigo Díaz, Marta 
Rodríguez-Vispo Rodríguez, Marta Rodríguez Arias, María Ángeles García Míguez e 
Soraya Salorio Porral, deputados e deputadas pertencentes ao Grupo Parlamentario 
Popular de Galicia, ao abeiro do disposto nos artigos 155.5 e concordantes do 
Regulamento da Cámara, presentan ante esa Mesa a seguinte Pregunta Oral Urxente 
en Pleno. 

 

Xustificación da urxencia: 

A urxencia ven motivada pola necesidade de que o Goberno Galego explique canto 
antes a súa posición sobre un tema de grande interese na nosa Comunidade 
Autónoma. 

 

Exposición de motivos: 

Nestas pasadas datas temos asistido a un importante incremento da asistencia 
sanitaria de urxencia nos hospitais da rede do Servizo Galego de Saúde, en relación co 
pico anual da enfermidade gripal, que nesta semana parece remitir ata cifras normais 
nesta época invernal. 

Como en anos anteriores, a Consellería de Sanidade da Xunta de Galicia ten tomado 
unha serie de medidas para facer fronte coas máximas garantías a este incremento 
asistencial, con plans de continxencia e reforzos de persoal, para minorar no posible as 
dificultades que se poden presentar nos servizos de urxencias dos hospitais galegos, 
do mesmo xeito que ocorre nos doutras comunidades autónomas, ou inclusive noutros 
países desenvolvidos do noso entorno. 

A situación das urxencias dos hospitais galegos tivo unha repercusión moi importante 
en  medios de comunicación, xerando unha importante alarma social, diante das 
acusacións por parte de sindicatos e partidos políticos contra o  goberno da Xunta de 
Galicia. 

Polo exposto, os deputados e deputadas asinantes formulan a seguinte Pregunta Oral 
urxente en Pleno: 
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“Como está a situación da epidemia de gripe a día de hoxe, e que medidas se teñen 
tomado por parte das autoridades sanitarias galegas para facer fronte a esta situación 
de incremento asistencial nos nosos hospitais, diante desta enfermidade?” 

 

Santiago de Compostela 15 de xaneiro de 2017 
 
 
Asinado dixitalmente por: 

 
Aurelio Alfonso Núñez Centeno na data 15/01/2018 17:26:57 

 
Miguel Ángel Tellado Filgueira na data 15/01/2018 17:27:07 

 
María Encarnación Amigo Díaz na data 15/01/2018 17:27:15 

 
Marta Rodriguez Vispo Rodriguez na data 15/01/2018 17:27:18 

 
Marta Rodriguez Arias na data 15/01/2018 17:27:25 

 
María Ángeles Garcia Míguez na data 15/01/2018 17:27:46 

 
María Soraya Salorio Porral na data 15/01/2018 17:27:52 
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