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A Presidencia, de conformidade co disposto no artigo 53 do Regulamento do
Parlamento, resolveu convocar o Pleno do Parlamento para realizar unha sesión o
próximo día 29 de xaneiro de 2019, ás 10:00horas, no pazo do Parlamento.
De acordo coa Xunta de Portavoces e a Mesa, na reunión do día 22 de xaneiro de 2019,
a orde do día da sesión é a seguinte:
Punto 1.

Texto lexislativo

Debate de toma en consideración da Proposición de lei para a súa
elevación ao Congreso dos Deputados, do Grupo Parlamentario do Bloque
Nacionalista Galego, para garantir que a produción eléctrica cumpra unha
función social no desenvolvemento económico e na creación de emprego e
riqueza en Galicia. (doc. núm. 39449, 10/PPLC-0000l 1)
Publicación da iniciativa, BOPG n. ° 378, do 31.10.2018
Punto 2.

Comparecencias

2.1

44220 (10/CPP-000090)
Do Sr. conselleiro de Facenda, por petición propia, para informar do
acordo de concertación do Emprego Público de Galicia asinado coas
organizacións sindicais CC.00 e U.G.T.

2.2

37712 (l0/CPP-000078)
Da Sra. conselleira de Educación, Universidade e Formación Profesional,
por petición propia, para informar das liñas xerais de actuación do seu
departamento
Publicación da iniciativa, BOPG n. 0365, do 03.10.2018

Punto 3.

Mocións

3.1

41993 (l0/MOC-000121)
Grupo Parlamentario de En Marea
Casal Vida!, Francisco
Sobre a política do Gobemo galego en relación coa información aos
consumidores respecto das tarifas eléctricas (Moción consecuencia da
interpelación n° 39120, publicada no BOPG núm. 375, do 24.10.2018 e
debatida na sesión plenaria do 18.12.2018)
Publicación da iniciativa, BOPG n. 0405 do 03.01.2019

3.2

42005 (l0/MOC-000122)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Díaz Villoslada, Juan Manuel
Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Gobemo galego para

Sra. deputada! Sr. deputado do Parlamento de Galicia
1

á;I1Id1i
.'ti%._
desenvolver, durante 2019, un plan de mellora da profesionalización dos
servizos de emerxencias e protección civil de Galicia (moción
consecuencia da interpelación n° 40773, publicada no BOPG n° 390, do
28.11.2018, debatida no Pleno o 18 de decembro de 2018)
Publicación da iniciativa, BOPG n. ° 405, do 03.01.2019
Punto 4.

Proposicións non de lei

4.1

28375 (10/PNP-002048)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Prado Cores, María Montserrat e 5 máis
Sobre a dotación polo Gobemo galego dos recursos humanos e materiais
necesarios ao Servizo de Urxencias do Complexo Hospitalario
Universitario de Santiago de Compostela
Publicación da iniciativa, BOPG n.° 284, do 27.03.2018

4.2

34672 (10/PNP-002600)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Prado del Río, Paula e 8 máis
Sobre as actuacións que debe realizar a Xunta de Galicia para favorecer o
esclarecemento do accidente ocorrido no marco do festival "O
Marisquiño", na cidade de Vigo
Publicación da iniciativa, BOPG n. 0349, do 31.08.2018

4.3

39106 (10/PNP-002909)
Grupo Parlamentario de En Marea
Rodríguez Estévez, David e 2 máis
Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Gobemo galego en relación
coa solicitude de aprobación da modificación puntual do planeamento
urbanístico na parroquia de Tameiga, no concello de Mos, para a
execución dun proxecto deportivo e comercial
Publicación da iniciativa, BOPG n. 0375 do 24.10,2018

4.4

40194 (10/PNP-003014)
Grupo Parlamentario de En Marca
Miranda Pena, Flora María e 3 máis
Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego para
dignificar a Atención Primaria da saúde e as súas profesionais
Publicación da iniciativa, BOPG n. 0386, do 21.11.2018

4.5

42137 (l0/PNP-003 182)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Pontón Mondelo, Ana Belén e 5 máis
Sobre as medidas necesarias para salvagardar o Centro Galego de Buenos
Aires
Publicación da iniciativa, BOPG 0410 do 14.01.2019

Sra. deputada! Sr. deputado do Parlamento de Galicia
2

4.6

42380 (10/PNP-003 192)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Torrado Quintela, Julio e Blanco Rodríguez, Noela
Sobre o deseño e a implantación por parte da Xunta de Galicia dun plan
extraordinario de recursos humanos para a atención primaria 2019-2020 no
Sistema Galego Público de Saúde
Publicación da iniciativa, BOPG n. 0410, do 14.01,2019

4.7

42624 (10/PNP-003201)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Otero Rodríguez, Patricia e 4 máis
Sobre o impulso pola Xunta de Galicia de iniciativas que axuden a retomar
a negociación do y Convenio Colectivo Marco do Grupo ENDESA
Publicación da iniciativa, BOPG n. 04J4 do 18.01.2019

4.8

43429 (10/PNP-003246)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Tellado Filgueira, Miguel Angel e 10 máis
Sobre o apoio do Parlamento de Galicia á Xunta de Galicia na súa petición
ao Goberno de España dunha resposta inmediata á proposta de
establecemento dun marco eléctrico estable e un prezo eléctrico
competitivo ás empresas electrointensivas
Publicación da iniciativa pola vía de urxencia, BOPG n.° 414, do
1 8.01.2019

Punto 5.

Interpelacións

5.1

35663 (l0/INT-001186)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Vilán Lorenzo, Patricia e 2 máis
Sobre a política do Goberno galego en relación co cumprimento da Lei
4/2017, do 3 de outubro, de protección e benestar dos animais de compañía
Publicación da iniciativa, BOPG n. 0354 do 12.09.2018
5.2

39868 (10/INT-001316)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Pierres López, María Luisa e 4 máis

Sobre a política do Gobemo galego en materia de violencia de xénero
Publicación da iniciativa, BOPG n. 0383, do 14.11.2018
5.3

40247 (10/INT-001337)
Grupo Parlamentario de En Marca
Solla Fernández, Eva
Sobre a política do Goberno galego para evitar as situacións de saturación
nos servizos de urxencias dos hospitais do Sergas

Sra. deputada! Sr. deputado do Parlamento de Galicia
3
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Publicación da iniciativa, BOPG n.°386, do 21.11.2018
5.4

43058 (l0/JNT-001425)
Grupo Parlamentario de En Marea
Villares Naveira, Luis e Santos Queiruga, Carmen
Sobre a política do Goberno galego en materia de negociación de acordos
con organizacións que cuestionan o autogoberno, os dereitos humanos e os
principios fundamentais da convivencia
Publicación da iniciativa, BOPG n. 414, do 18.01.2019

Punto 6.

Preguntas para resposta oral do Presidente da Xunta

6.1

44231 (10/POPX-000124)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Pontón Mondelo, Ana Belén
Sobre as previsións do Goberno galego para a rectificación da súa política
sanitaria de recortes e privatizacións

6.2

44232 (l0/POPX-000125)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Fernández Leiceaga, Xoaquín María
Sobre as intencións do Gobemo galego respecto da rectificación en
profundidade da súa política sanitaria dos últimos anos

6.3

44233 (10/POPX-000126)
Grupo Parlamentario de En Marea
Villares Naveira, Luis
Sobre os recortes nos dereitos da cidadanía

Punto 7.

Preguntas ao Goberno

7.1

44211 (10/PUP-000214)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Fernández Gil, César Manuel e 7 máis
Sobre a valoración do Goberno galego respecto dos orzamentos xerais do
Estado para o ano 2019 presentados poio Goberno central

7.2

42998 (10/POP-005086)
Grupo Parlamentario de En Marea
Sánchez García, Antón e 2 máis
Sobre as intencións do Goberno galego en relación coa modificación da
Lei 8/2012, do 29 de xuño, de vivenda de Galicia, co fin de regular o
concepto de vivenda baleira para efectos do recargo no cobro do IBI e o
establecemento do dereito de tanteo e retracto
Publicación da iniciativa, BOPG n. ° 414, do 18.01.2019

Sra. deputada! Sr. deputado do Parlamento de Galicia
4

7.3

42261 (1O/POP-004928)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Tellado Filgueira, Miguel Angel e 6 máis
Sobre a valoración que fai o Goberno galego sobre o investimento de 218
millóns de euros anunciado por Endesa na central das Pontes de García
Rodríguez
Publicación da iniciativa, BOPG n. 0410, do 14.01.2019

7.4

42357 (1O/POP-004958)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Presas Bergantiños, Noa e 5 máis
Sobre a posición do Goberno galego diante do Estado e da Unión Europea
ao respecto da transición enerxética
Publicación da iniciativa, BOPG n. 0410, do 14.01.2019

7.5

44219 (1O/PUP-00021 1)
Grupo Parlamentario de En Marea
Villares Naveira, Luis e 13 máis
Sobre as actuacións que vai desenvolver a Xunta de Galicia para evitar a
parada dos fornos na empresa Ferroatlántica e as súas consecuencias

7.6

42295 (1OIPOP-004938)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Díaz Villoslada, Juan Manuel e 3 máis
Sobre a valoración que fai a Xunta de Galicia acerca do proxecto do novo
polo tecnolóxico da Coruña Cidade das TIC, impulsado pola Universidade
da Coruña en colaboración co Clúster TIC Galicia
Publicación da iniciativa, BOPG n. 0410, do 14.01.2019

7.7

42815 (1OIPOP-005045)
Grupo Parlamentario de En Marea
Solla Fernández, Eva
Sobre o modelo de xestión do Servizo de transporte sanitario urxente
terrestre en Galicia
Publicación da iniciativa, BOPG n. o4J4 do 18.01.2019

7.8

44212(1OIPUP-000213)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Toja Suárez, Maria Dolores e Otero Rodríguez, Patricia
Sobre as medidas concretas que vai levar a cabo o Gobemo galego para
dotar de seguridade o porto de Malpica

Sra. deputadal Sr, deputado do Parlamento de Galicia
5
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7.9

44213 (1O/PUP-000212)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Prado Cores, María Montserrat e 5 máis
Sobre as medidas que vai adoptar a Consellería do Mar para mellorar a
seguridade nas costas, así nos portos como o de Malpica

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

O que ile comunico para o seu coñecemento e a súa convocatoria á devandita reunión.
Santiago de Compostela, 22 de xaneiro de 2019

Miguel Ángel Santalices Vieira
Presidente
Asinado dixitalmente por:
Miguel Ángel Santalices Vieira, Presidente na data 22/01/2019 13:52:32

Sra. deputada! Sr. deputado do Parlamento de Galicia
6
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Luis Villares Naveira
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Relación de deputadas e deputados do Parlamento de Galicia
X Lexislatura
(actualizada 9 de outubro de 2018)

Para votación por chamamento
APELIDOS E NOME
1. Álvarez Martínez, Luís Manuel
2. Amigo Díaz, María Encarnación
3. Antón Vilasánchez, María Ángeles
4. Bará Torres, Xosé Luís
5. Blanco Paradelo, Moisés
6. Blanco Rodríguez, Noela
7. Cal Ogando, Marcos
8. Casal Vidal, Francisco
9. Castiñeira Broz, Jaime
10. Chao Pérez, Luca
11. Cuña Bóveda, María de los Ángeles
12. Díaz Villoslada, Juan Manuel
13. Egerique Mosquera, Teresa
14. Fernández Fernández, Raúl
15. Fernández Gil, César Manuel
16. Fernández Leiceaga, Xoaquín María
17. Fernández Prado, Martín
18. García Míguez, María Angeles
19. Gómez Salgado, Carlos
20. Lago Peñas, José Manuel
21. Losada Álvarez, Abel Fermín
22. Mato Otero, Beatriz
23. Miranda Pena, Flora María
24. Moreira Ferro, Jacobo
25. Mouriño Villar, Antonio
26. Murillo Solís, Maria Guadalupe
27. Novo Fariña, María Isabel
28. Nóvoa Iglesias, Marta
29. Nuñez Centeno, Aurelio Alfonso
30. Otero Rodríguez, Patricia
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31. Oubiña Solla, Rosa
32. Pazos Couñago, José Alberto
33. Pérez Seco, José Manuel
34. Pierres López, María Luisa
35. Pontón Mondelo, Ana Belén
36. Prado Cores, María Montserrat
37. Prado del Río, Paula
38. Prado Patiño, Jesús Miguel
39. Presas Bergantiños, Noa Olalla
40. Puy Fraga, Pedro
41. Quinteiro Araújo, Paula
42. Rey Varela, José Manuel
43. Rivas Cruz, José Luis
44. Rodil Fernández, Olalla
45. Rodríguez Arias, Marta
46. Rodríguez Barreira, María Julia
47. Rodríguez Estévez, David
48. Rodríguez Pérez, Moisés
49. Rodríguez Rumbo, Matilde Begoña
50. Rodríguez-Vispo Rodríguez, Marta
M
í
51. Romero
Fernández, Cristina Isabel
52. Salorio Porral, María Soraya
53. Sánchez García, Antón
54. Santos Queiruga, Carmen
55. Tellado Filgueira, Miguel Ángel
56. Toja Suárez, María Dolores
57. Torrado Quintela, Julio
58. Torregrosa Sañudo, Julia
59. Trenor López, Gonzalo
60. Varela Suanzes-Carpegna, Daniel
L
61.í Vázquez Domínguez, Sandra
62. Vázquez Verao, Paula
63. Vega Pérez, Daniel
64. Vilán Lorenzo, Patricia
65. Villares Naveira, Luís
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DEPUTADAS E DEPUTADOS MEMBROS DA XUNTA DE GALICIA

66. Quintana Carballo, Rosa María
67. Conde López, Francisco José
68. González Vázquez, José
69. Rueda Valenzuela, Alfonso
70. Núñez Feijoo, Alberto
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DEPUTADAS E DEPUTADOS DA MESA DO PARLAMENTO
71. Burgo López, María de la Concepción
72. Arias Rodríguez, Raquel
73. Solla Fernández, Eva
74. Calvo Pouso, Diego
75. Santalices Vieira, Miguel Ángel
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Reunión do Pleno do Parlamento
Día: 29.01.2019
Hora: 10:00
Orde do día

1.

Textos lexislativos

12

Reunión do Pleno do Parlamento
Día: 29.01.2019
Hora: 10:00
Orde do día

1.1

Debate de toma en consideración da Proposición de lei para a
súa elevación ao Congreso dos Deputados, do Grupo
Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego, para garantir
que a produción eléctrica cumpra unha función social no
desenvolvemento económico e na creación de emprego e riqueza
en Galicia. (doc. núm. 39449, 10/PPLC-000011)
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Reunión do Pleno do Parlamento
Día: 29.01.2019
Hora: 10:00
Orde do día

1.2

39449(10/PPLC-000011)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Proposición de lei, para presentar perante o Congreso dos
Deputados, para garantir que a produción eléctrica cumpra
unha función social no desenvolvemento económico e na
creación de emprego e riqueza en Galiza
Publicación da iniciativa, 378, 31.10.2018
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Á Mesa do Parlamento
O Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego, ao abeiro do
disposto no artigo 163 do Regulamento da Cámara, presenta a seguinte
Proposición de lei para garantir que a produción eléctrica cumpra unha
función social no desenvolvemento económico e na creación de emprego e
riqueza na Galiza, para a súa elevación ao Congreso dos Deputados e Deputadas,
consonte o artigo 87.2 da Constitución.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
A enerxía é un elemento de carácter estratéxico para Galiza, tanto polo que
significa en termos de PIB e de impacto no tecido produtivo como poio que
significa canto a un ben imprescindíbel para o desenvolvemento da vida das
persoas e dos seus dereitos. Polo tanto, a enerxía debe ser entendida como un ben
público e a política enerxética debe desenvolverse en base a esta consideración.
Existen cada vez máis motivos, tanto desde o punto de vista social como desde o
punto de vista económico e ambiental, para apostar por unha transformación
completa das regras de funcionamento do sistema eléctrico de forma que opere
sobre a consideración da enerxía como un ben público e supere a mercantilización
que ten suposto a regulación vixente até o momento, lesiva para as maiorías
sociais e para o desenvolvemento económico dun país coma o noso, coa
particularidade de ter un potencial produtor indiscutíbel. Polo tanto, é preciso
arbitrar mudanzas para garantir que a produción eléctrica cumpra unha función
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social no desenvolvemento económico e na creación de emprego e riqueza na
Galiza.
Galliza tivo e ten un papel de produtor de enerxía que non foi escollido
polos galegos e galegas, senón que é consecuencia dunha cadea de decisións
alleas, moitas delas do período da ditadura franquista. Nesa función imposta de
país produtor, xeramos enerxía para o consumo doutros territorios do Estado
español, exportando unha media dun 35% de electricidade cada ano. Desta forma,
mentres outros territorios aforran os custos do impacto social e ambiental que
sufrimos como país, Galiza non obtén ningún beneficio. Isto obedece a un deseño
centralista do Estado español que, mentres nos adxudicaba ese papel, reservaba
para outros lugares ser o centro da industrialización e do desenvolvemento
económico.
Diante do novo escenario que abren as necesidades sociais e económicas
así como a necesaria transición enerxética, é necesario transformar as regras do
sistema eléctrico de forma que estas se adecúen ás diferentes realidades
territoriais. A xeración eléctrica leva aparellados elevados custos sociais e
medioambientais que a lexislación debe compensar. Conforme a isto, nesta lei
desenvólvese unha fixación do prezo asociada á situación de territorio
excedentario ou deficitario, de xeito que nos territorios excedentarios este feito
repercuta positivamente mediante unha tarifa eléctrica máis reducida.
Coa perspectiva da necesaria transición ecolóxica que deberá ser
desenvolta, contémplanse medidas de impulso ás enerxías renovábeis para liderar
a redución de gases contaminantes e avanzar nas cotas de produción das fontes de
enerxía máis sostíbeis. Así mesmo, diante da incerteza que este camiño abre e
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tendo en conta que Galiza ten no seu territorio dúas importantes centrais
termoeléctricas que traballan con carbón importado, Meirama e As Pontes, prevese
un novo marco que permita que estas comarcas non continúen excluidas dos
incentivos á adaptación e ao desenvolvemento industrial.
Cómpre sinalar que desde a perspectiva do desenvolvemento produtivo e
industrial, no contexto económico do capitalismo e da globalización, para superar
un modelo baseado no abaratamento da man de obra e na explotación colonial de
materias primas, debemos aproveitar as nosas potencialidades. Unha fundamental
é a nosa capacidade xeradora de enerxía, tanto poio potencial hidráulico como pola
capacidade de desenvolvemento de enerxías renovábeis como a eólica. Por iso,
debemos impulsar esta vantaxe para reivindicar un prezo competitivo que nos
permita un desenvolvemento sostíbel.

Neste ámbito, cómpre recordar a importancia dunha tarifa industrial estábel
para as grandes industrias electrointensivas, de grande importancia no noso país e
que non poden seguir dependendo dun sistema con tantas incertezas e riscos como
a interrompibilidade, poñendo en permanente risco a súa continuidade así como os
postos de traballo. Cómpre adecuar un novo marco estábel onde ademais se teña
en conta a nosa posición produtora. Así mesmo, é imprescindíbel ligalo a un
marco de planificación industrial, actualización dos mecanismos de produción e
mantemento do emprego baixo condicións de traballo dignas.

Por outra banda, cómpre ter en conta que na actualidade as maiorías sociais
sofren aínda o impacto de case unha década de recesión económica e as
consecuencias das políticas económicas e laborais dos gobernos do Partido
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Popular. Nestas consecuencias salienta unha importante terciarización da
economía e a cronificación dunha desigualdade social na que un produto como a
enerxía se ten convertido nunha grande dificultade. Esta realidade explica que
mentres o Estado e as grandes eléctricas aumentaron a súa recadación, haxa máis
de máis de 442.000 persoas en Galiza que declaran non poder permitirse manter a
vivenda cunha temperatura adecuada. Así mesmo, a taxa de risco da pobreza
incrementou nun 12,15% dende o 2009. Para combater a dificultade que supón o
acceso á enerxía non son suficientes nin o bono social do Estado nin o tícket
eléctrico da Xunta de Galiza, que chegan a unha porcentaxe moi reducida da
poboación. É preciso tomar medidas máis ambiciosas que supofían unha rebaixa
real da factura final a través dunha rebaixa nas peaxes para os territorios
produtores. Do mesmo xeito, é necesario blindar que os fogares vuinerábeis non
poidan ver cortado o seu subministro eléctrico, con independencia das medidas
complementarias a desenvolver.
Finalmente, se camiñamos cara unha mudanza do sistema eléctrico de
forma que este incorpore de forma transversal a electricidade concibida como un
ben esencial e imprescindíbel para unha vjda digna, así como unha condición sen a
que non é posíbel o exercicio doutros dereitos fundamentais, cómpre que he sexa
aplicada un gravarne fiscal acorde.
En coherencia co exposto, a presente lei aposta pola redución do Imposto
do Valor Engadido como unha medida prioritaria e urxente para a democratización
do acceso á enerxía. Na situación social e económica actual é inadmisíbel que non
se poña fin a unha situación de presión fiscal indirecta que non se sostén. A día de
hoxe, a electricidade, ademais de ter diferentes impostos que se solapan e
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engrosan o prezo final, atópase no tramo mais elevado do IVE, no 21%, ao tempo
que bens e servizos non básicos teñen un gravame menor, froito dun modelo
económico incoherente.
A única razón para que o IVE non se reduza é o afán de recadación do
Estado. Porén, a situación social e económica combinada cunha maior capacidade
económica do Estado debe servir para motivar un cambio na dirección da redución
do TVE, de forma que deixe de ser un dos TVE máis altos de Europa, so por detrás
dos países nórdicos, e contribúa a aliviar a carga económica dos fogares e do
tecido económico. Deben primar as razóns de interese xeral e o feito de que se
trate dun ben de primeira necesidade.
Por todas estas razóns, a presente proposición de lei busca adecuar a
política enerxética e fiscal a estas premisas e a unha nova concepción da enerxía
que facilite cambios no sistema económico e social, contribuíndo a que a
produción eléctrica cumpra unha función elemental no desenvolvemento
económico e na creación de emprego e riqueza na Galiza. Con base a estes
parámetros, esta proposición de lei conta con dous artigos.
O artigo UN modifica diferentes aspectos da Lei 24/2013, do 26 de
decembro, do Sector Eléctrico.
O apartado Un modifica a exposición de motivos da citada lei reguladora
do sector eléctrico de forma que se incorpora a definición do subministro de
enerxía eléctrica como un servizo de carácter público, suprimíndose varios
parágrafos referentes ao réxime especial (renovábeis, coxeración e residuos), que é
onde teñen competencias as Comunidades Autónomas.
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En coherencia co arriba afirmado, estabelécese no apartado 2 que o
tratamento que debe recibir o subministro da enerxía eléctrica é o de servizo de
carácter público, superando a redacción vixente no momento de redactar esta
proposta na que se mantén unha óptica mercantilista deste ben esencial. Baixo o
punto de vista de quen impulsa esta lei, o subministro de enerxía debe ser
considerado como un ben de servizo público. Desta forma, o vindeiro marco legal
do sector eléctrico debe ser superador non só do conceptualizado na lei de 2013,
senón tamén a caracterización da Lei 54/1997, que o consideraba unicamente un
servizo esencial.
O punto Tres estabelece de forma clara a participación das Comunidades
Autónomas na regulación e o control das actividades destinadas ao subministro de
enerxía eléctrica. Desta forma, búscase mellorar a norma vixente tendo en conta
tanto o marco competencial existente como a necesidade de superar a
recentralización imposta pola vía dos feitos por pare dos gobemos do Partido
Popular en detrimento da capacidade decisoria das comunidades.
O punto Catro asenta un novo punto de partida para o fomento das enerxías
renovábeis, de forma que, dentro da planificación das necesidades de nova
potencia para satisfacer a demanda, deban terse en consideración.
En coherencia co anterior, o punto Cinco busca dar seguridade xurídica
asegurando que os plans en materia de enerxías renovábeis e de eficiencia
enerxética que elabora o goberno aseguren o cumprimento dos obxectivos
obrigatorios xa estabelecidos.
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O apartado Seis suprime determinados custos do sistema eléctrico, pois
neste momento histórico o encarecemento da factura para as e os consumidores, a
recuperación de recadación do Estado e a necesaria transformación do sistema
eléctrico deben levar a unha racionalización dos conceptos incorporados á tarifa
eléctrica e determinar de forma clara que cuestións deben ser directamente
incorporadas aos Orzamentos Xerais do Estado da mesma forma que outros
elementos pertencentes á política industrial.
O apartado Sete ten como obxectivo modificar o actual sistema de custos
marxinais no sistema de oferta e demanda do mercado maiorista, introducindo
modificacións cara un sistema de custos recoñecidos. Neste sentido,
estabeleceranse custos diferenciados para cada tecnoloxía do sector eléctrico, da
mesma forma que se recolle para as actividades de produción ás instalacións non
peninsulares no artigo 14.6.b).
No apartado Oito introdúcense cambios conducentes a que o impulso das
enerxías renovábeis, coxeración de alta eficiencia e residuos non teña un carácter
excepcional, senón que deba ser unha dinámica a seguir polo Gobemo.
O apartado Nove establece que o prezo da tarifa eléctrica nun territorio teña
en conta a súa situación de territorio excedentario ou deficitario, de cara a, no caso
de tratarse dun territorio excedentario, repercutir positivamente na tarifa dese
territorio e asumir así algún beneficio en compensación das externalidades
negativas que produce a xeración eléctrica.
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O contemplado nos apartados Dez e Once pon fin á posibilidade de que os
impostos que poidan determinar as comunidades produtoras de electricidade
poidan acabar repercutindo na factura final da electricidade.
No apartado Doce inclúense aquelas modificacións que contribúen a
adecuaro texto lexislativo ao artigo 16.2.c) da Directiva 2009/28/CE, que obriga a
dar prioridade de despacho ás instalacións de xeración que utilicen fontes de
enerxía renovábeis, sen que permita esixir que iso só teña lugar "a igualdade de
condicións económicas no mercado".
No apartado Trece estabelécese a prohibición expresa da suspensión do
subministro de enerxía eléctrica ás persoas consumidoras acollidas á tarifa ou
tarifas eléctricas reguladas de prezos voluntarios para o pequeno consumidor ou
tarifas último recurso por falta de pago, no caso de que os membros da unidade
familiar estean en paro ou teñan ingresos inferiores ao salario mínimo
interprofesional. Asemade, determínase que será a Administración Xeral do
Estado quen asuma o custo económico desta medida.
O apartado Catorce incorpora unha nova Disposición Adicional, a vixésimo
primeira, onde se estabelece o procedemento para substituír o actual sistema de
poxas de interrompibilidade por unha tarifa industrial que sexa predicíbel e estábel
no tempo, de xeito que contribúa a garantir a viabilidade da industria
electrointensiva e impulsar o desenvolvemento das súas capacidades.
Estabelécense para iso as premisas básicas so as que se poderán acoller a esta
tarifa este tipo de empresas. Estabelécese tamén que o prezo desta tarifa nun
territorio terá en conta a súa situación de territorio excedentario ou deficitario, de
cara a, no caso de tratarse dun territorio excedentario, repercutir positivamente
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como mecanismo de compensación das externalidades negativas que produce a
xeración eléctrica.
No apartado quince, prevese a inclusión nos marcos reguladores para a
transición enerxética os ámbitos xeográficos con instalacións xeradoras de
electricidade que usan carbón importado, de forma que estes territorios afectados
tamén se poidan beneficiar dos recursos económicos, sociais e de impulso
industrial que se veñen ofertando ás comarcas de produción de carbón autóctono.
Por último, o apartado dezaseis incorpora unha nova Disposición
Adicional, que contempla a elaboración por parte do estado dun marco de carácter
plurianual de cara á transición enerxética das centrais térmicas e as súas comarcas
de localización.

O artigo DOUS modifica a Lei 37/1992, de 28 de decembro, do Imposto
sobre o Valor Engadido. Mediante un único apartado, establécese que o "consumo
de enerxía eléctrica" tribute a un tipo do 4%.

Artigo UN. Modificación da Lei 24/20 13, de 26 de decembro, do Sector
Eléctrico.
Un. Modificacións na Exposición de Motivos.
1. Modificase a primeira frase do primeiro parágrafo da Exposición de
motivos 1., de forma que figure a seguinte redacción:
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"O subministro de enerxía eléctrica constitúe un servizo público, pois..."
(continúa igual)
2. Suprímense os parágrafos 26, 27, 28 e 30 da exposición de motivos, II,

Dous. No apartado 2. do artigo 2 proponse a seguinte redacción:
"O subministro de enerxía eléctrica constitúe un servizo público".

Tres. No apartado 3. do artigo 2., proponse a seguinte modificación na
redacción:
"3. Corresponde ao Goberno Central, ás Comunidades Autónomas e ás
Administracións Públicas a regulación e o control das actividades destinadas ao
subministro de enerxía eléctrica. Así mesmo, o operador do mercado e o operador
do sistema terán as funcións que expresamente se ile atribúan".
Catro. Modifícase a letra a) do apartado 3 do artigo 4., quedando a súa
redacción do seguinte xeito:
"a) Con carácter indicativo, varios escenarios sobre a evolución futura da
demanda eléctrica incluíndo unha análise de sensibilidade en relación coa posíbel
evolución da demanda ante cambios nos principais parámetros e variábeis que a
determinan e unha análise dos criterios que conducen á selección dun escenario
como o máis probábel. Sobre o escenario seleccionado analizaranse os recursos
necesarios para satisfacela e sobre as necesidades de nova potencia, todo iso en
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termos que fomenten un adecuado equilibrio entre a eficiencia do sistema, a
seguridade de subministro, o desenvolvemento das enerxías renovábeis e a
protección do medio ambiente".

Cinco. Engádese un novo punto, o 5., ao artigo 5., quedando a súa
redacción da seguinte forma:
"5. Sen prexuízo do previsto nos apartados anteriores, o Goberno aprobará

plans relativos ao aproveitamento enerxético das fontes de enerxía renovábeis e de
eficiencia enerxética no sector eléctrico, ao obxecto de impulsar a crecente
incorporación das enerxías renovábeis e de garantir o cumprimento dos obxectivos
establecidos para o Estado Español nestas materias".

Seis. No apartado 3., do artigo 13., suprímense as letras b), e, d), e),

,

f) e

h).

Sete. Modificase a redacción da letra a) do punto 5. o artigo 14, quedando
redactado da seguinte maneira:
"a) A enerxía eléctrica negociada a través dos mercados de contratación
bilateral ou física ou a prazo que se retribuirá sobre a base do prezo das operacións
contratadas en firme nos mencionados mercados.

25

-. -

¥

ALMNrU
AL1CA
Wfl X'F. ENTRADA

2 q 'UÎ. 2J
OFICINA PARLAMENTAR
Parlamento de Caliza
Risa do Hórreo, s/n. Te!. 0034 98! 551 545
Fax. 0034981 551 420. Fax prenaa: 0034981 55! 42!
gp-bng(aparlainentodegalicia.gal
15702 Santiago de Compostela
Galiza

Nrft ..3Í.yq9............

Este concepto retributivo definirase considerando as perdas incorridas nas
redes e os custos derivados das alteracións do réxime normal de funcionamento do
sistema de ofertas"

Oito. Modifícase a redacción do punto 7. do artigo 14, quedando redactado
da seguinte maneira:
"7. 0 Goberno poderá establecer un réxime retributivo específico para
fomentar a produción a partir de fontes de enerxía renovábeis, coxeración de alta
eficiencia e residuos, cando exista unha obrigación de cumprimento de obxectivos
enerxéticos derivados de Directivas ou outra normas de Dereito da Unión Europea
ou cando a súa introdución supoña unha redución do custo enerxético e da
dependencia enerxética exterior.
Este réxirne retributivo, adicional á retribución pola venda da enerxía
xerada valorada ao prezo do mercado de produción, estará composto por un termo
por unidade de potencia instalada, que cubra, cando cumpra, os custos de
investimento dunha instalación tipo que non poden ser recuperados pola venda da
enerxía e un termo á operación que cubra, no seu caso, a diferenza entre os custos
de explotación e os ingresos pola participación no mercado de produción de
devandita instalación tipo.
Para o cálculo de dita retribución específica consideraranse, para unha
instalación tipo, ao longo da súa vida útil regulatoria e en referencia á actividade
realizada por unha empresa eficiente e ben xestionada:
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a) Os ingresos estándar pola venda da enerxía xerada valorada ao prezo do
mercado de produción.
b) Os custos estándar de explotación.
c) O valor estándar do investimento inicial.
Como consecuencia das singulares características dos sistemas eléctricos
dos territorios non peninsulares, poderán definirse excepcionalmente instalacións
tipo específicas para cada un deles.
O réxime retributivo non excederá o nivel mínimo necesario para cubrir os
custos que permitan competir ás instalacións en nivel de igualdade co resto de
tecnoloxías no mercado e que posibiliten obter unha rendibilidade razoábel por
referencia á instalación tipo en cada caso aplicábel. Esta rendibilidade razoábel
virará, antes de impostos, sobre o rendemento medio no mercado secundario das
Obrigacións do Estado a dez anos aplicando o diferencial adecuado.
Excepcionalmente o réxime retributivo poderá incorporar ademais un incentivo ao
investimento e á execución en prazo determinado cando a súa instalación supoña
unha redución significativa dos custos nos sistemas dos territorios non
peninsulares. Este réxime retributivo será compatíbel coa sustentabilidade
económica do sistema eléctrico de acordo co disposto no artigo 13 e estará
limitado, en todo caso, aos obxectivos de potencia que se establezan na
planificación en materia de enerxías renovábeis e de aforro e eficiencia.
A enerxía eléctrica imputábel á utilización du.n combustíbel nunha
instalación de xeración que utilice como enerxía primaria algunha das enerxías
renovábeis non consumíbeis non será obxecto de réxime retributivo específico,
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salvo no caso de instalacións híbridas entre fontes de enerxía renovábeis non
consumíbeis e consumíbeis, nese caso a enerxía eléctrica imputábel á utilización
da fonte de enerxía renovábel consumíbel si poderá ser obxecto de réxime
retributivo específico.
A estes efectos, por orde da persoa Ministra competente en materia de
Enerxía publicarase a metodoloxía para o cálculo da enerxía eléctrica imputábel
aos combustíbeis utilizados".

Nove. Modificase a redacción do segundo parágrafo da letra b) do apartado
1. do artigo 16, que pasa a ter o seguinte tenor literal:
"As peaxes e cargos así calculados serán diferentes en cada Comunidade
Autónoma en base á súa condición de excedentaria ou deficitaria na produción de
enerxía eléctrica, beneficiándose con peaxes máis baixas aquelas Comunidades
que son exportadoras netas de electricidade, en compensación por soportar os
custos sociais e medioambientais das instalacións de produción".

Dez. Suprímese o apartado 4 do artigo 16.

Once. Suprímese o apartado 6 do artigo 17.

28

rE LsALCM

¥
OFICINA PARLAMENTAR
Parlamento de Galiza
ROa do HOrren, sin. Te!. 0034 981 551 545
Fax. 003498! 55! 420. Fax prensa: 003498! 55! 42!
gp-bngrparIamentodega!ieia.gaI
15702 Santiago de Compostela
Galiza

EXSîqC) XEflAL LNTRADA

Núm.

. ............
T

Doce. Modificacións no artigo 25.

1.No apartado 1., engádese un segundo parágrafo co seguinte tenor literal:
"A utilización deste mecanismo será repercutida entre todas as tecnoloxías
de produción do sector eléctrico, de forma proporcional á súa achega ao sistema,
sen que poida penalizar exclusivamente a unha determinada tecnoloxía".
2. Substitúese o establecido no apartado 2. polo seguinte parágrafo:
"2. A enerxía eléctrica procedente de instalacións que utilicen fontes de
enerxía renovábel e, tras elas, a das instalacións de coxeración de alta eficiencia,
terá prioridade de despacho, sen prexuízo dos requisitos relativos ao mantemento
da fiabilidade e a seguridade do sistema, e con arranxo a criterios transparentes e
non discriminatorios, nos termos que regulamentariarnente se determinen polo
Gobemo".

Trece. Modificacións no artigo 52.
1. A letra j) do punto 4. queda redactada do seguinte xeito:
"j) Nos termos e condicións que se establezan regulamentariamente,
aqueles subministros a consumidores acollidos a prezos voluntarios para o
pequeno consumidor ou tarifas último recurso por falta de pago, si todos os
membros da unidade familiar están en paro ou teñen ingresos máis baixos que o
salario mínimo interprofesional".
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2. 0 último parágrafo do punto 4. queda redactado da seguinte
maneira:
"Salvo no suposto previsto no parágrafo j) as empresas distribuidoras ou
comercializadoras poderán aplicar recargas ou afectar os pagos que perciban
daqueles dos seus clientes que tefian subrninistros vinculados a servizos declarados
como esenciais en situación de morosidade, ao abono das facturas correspondentes
a devanditos servizos, con independencia da asignación que o cliente, público ou
privado, atribuíse a estes pagos. A asunción dos custos derivados do parágrafo j)
serán asumidos pola Administración Xeral do Estado nos termos nos que se
estipule regulamentariamente".

Catorce. Disposición Adicional vixésimo primeira. No prazo de tres meses
dende a aprobación da presente lei, o Gobemo substituirá o actual sistema de
poxas de interrompibilidade por un sistema de tarifa industrial que sexa estábel no
tempo e con variacións predicíbeis para a subministración da industria
electrointensiva, que se poderá acoller sempre e cando cumpran as seguintes
condicións que serán desenvoltas mediante un decreto específico:
a) Sobrepasar un mínimo de consumo e de potencia contratada.

b) Dispoñbilidade de interrupción do subministro de ser preciso como
ferramenta de xestión da demanda para dar resposta rápida e eficiente ás
necesidades do sistema eléctrico.
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c) Obriga de realización de investimentos periódicos que garantan a
viabilidade e modernización dos procesos produtivos, así como obriga
de mantemento do emprego e do nivel adquisitivo dos cadros de
persoal.

d) Presentación dun Plan de Desenvolvemento Industrial por cada período
de cinco anos, que será revisado anualmente polos mecanismos de
seguimento que arbitre a administración.
As peaxes e cargos desta tarifa industrial serán diferentes en cada
Comunidade Autónoma en base á súa condición de excedentaria ou deficitaria na
produción de enerxía eléctrica, beneficiándose con peaxes máis baixas aquelas
Comunidades que son exportadoras netas de electricidade, en compensación por
soportar os custos sociais e rnedioambientais das instalacións de produción.

Quince. Disposición Adicional vixésimo segunda.

Incluirase nos marcos reguladores para a transición enerxética xusta e o
desenvolvemento sostíbel das comarcas mineiras aqueles ámbitos xeográficos con
instalacións xeradoras de electricidade por medio do uso de carbón importado, de
forma que estes territorios afectados poio cambio de modelo enerxético tamén se
poidan beneficiar dos recursos económicos, sociais e de impulso industrial que se
oferten.
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Dezaseis. Disposición Adicional vixésimo terceira
O goberno do Estado elaborará un marco plurianual con recursos

suficientes para a adaptación das centrais térmicas e as súas comarcas de
localización de cara a transición enerxética e a cubrir as necesidades de
reindustrialización destes territorios e o seu tecido económico.

Artigo DOUS. Modificación da Lei 37/1992, de 28 de decembro, do

Imposto sobre o Valor Engadido.
Engádese un novo ordinal, o 70, ao punto 1 do apartado "Dous" do artigo
91, coa seguinte redacción:
70

0 consumo de enerxía eléctrica.

Disposición adicional única

O Gobemo aprobará as modificacións regulamentarias necesarias para o
desenvolvemento da presente Lei no prazo de tres meses dende a súa entrada en
vigor.

Disposición derrogatoria única

Quedan derrogadas todas as normas de igual ou inferior rango que se
opoñan ao disposto nesta lei.
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Disposición Final Primeira
A presente lei entrará en vigor ao día seguinte ao da súa publicación no
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ANTECEDENTES LEXISLATIVOS DA PROPOSICIÓN DE LE! DE
RETORNO SOCIAL DA PRODUCIÓN ELÉCTRICA

-Lei 24/2013, de 26 de decembro, do Sector Eléctrico.

-Lei 37/1992, de 28 de decembro, do Imposto sobre o Valor Engadido

Santiago de Compostela, 29 de outubro de 2018

Asdo.: Ana Pontón Mondelo
Portavoz do G.P. do BNG
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2.1

44220(10/CPP-000090)
Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e
Xustiza
Do Sr. conselleiro de Facenda, por petición propia, para
informar do acordo de concertación do Emprego Público de
Galicia asinado coas organizacións sindicais CC.OO e U.G.T.

36

r XUNTA DE GALICIA

gIici

VICEPRESIDENCIA E CONSELLE RÍA DE PRESIDENCIA,
ADMINISTRACIÓNS PÚBLICAS E XUSTIZA
Dirección Xeral de Relacións Institucionais
e Parlamentarias

ThCEPRESDENCIA E COWSELLERtA DE PRESIDENCIA,
ADfNISTRACk)I* 4tLIcAS E XUSTÎZA
DIEcDÓt1xflAL E RÅQÓNS INSTITUOUN1S PARIAlENTAPJS

)i::

flEXISThO XERAL ENFAOA

XANO 2019

r
Núm

1

\
3.T

SA IDA11

...

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 "do Acordo de concertación do Emprego Público de Galicia
asinado coas organización sindicais CC.00. e U.G.T.".

Santiago de Compostela,

A directora xeral de Relacións Institucionais e Parlamentarias
(AS/NADO D/X/TALMENTE)
o
z
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Sr. presidente do Parlamento de Galicia
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37712(10/CPP-000078)
Dirección Xeral de Relacións Institucionais e Parlamentarias
Da Sra. conselleira de Educación, Universidade e Formación
Profesional para informar das liñas xerais de actuación do
seu departamento
Publicación da iniciativa, 365, 03.10.2018
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Solicítolle, consonte o disposto no artigo 144 do Regulamento da Cámara, a
comparecencia a petición propia -ante o Pleno- da conselleira de Educación,
Uriiversidade e Formación Profesional para informar "das uñas xerais de
actuación do seu departamento".

Santiago de Compostela,
A directora xeral de Relacións Institucionais e Parlamentarias
(ASINADO DÍXITALMENTE)
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Sr. presidente do Parlamento de Galicia
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3.1

41993(10/MOC-000121)
Grupo Parlamentario de En Marea
Casal Vidal, Francisco
Sobre a política do Goberno galego en relación coa
información aos consumidores respecto das tarifas eléctricas
(Moción consecuencia da interpelación nº 39120, publicada no
BOPG núm. 375, do 24.10.2018 e debatida na sesión plenaria do
18.12.2018)
Publicación da iniciativa, 405, 03.01.2019
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Á MESA DO PARLAMENTO
O Grupo Parlamentario de En Marea por iniciativa do seu deputado Francisco
Casal Vidal, ao abeiro do disposto no artigo 151.2 do Regulamento da Cámara,
presenta a seguinte Moción para substanciar a Interpelación núm. 39120
(10/INT-001292) debatida na sesión plenaria do 19 de decembro de 2018, en
relación coa información aos consumidores respecto das tarifas eléctricas.

MOCIÓN
“O Parlamento de Galicia insta á Xunta de Galicia a adoptar as seguintes
medidas:
1.- Crear Puntos de Información Enerxética estables en todos os concellos de
máis de 15.000 habitantes. Dotados de toda a información necesaria e persoal
especializado para asesorar a toda a cidadanía en asuntos como: as tarifas
eléctricas e de gas máis vantaxosas; hábitos no fogar para rebaixar o consumo
enerxético; medidas para incrementar a eficiencia enerxética; alternativas para o
autoconsumo eléctrico; asesoramento e tramitación do Bono Social Eléctrico e de
calefacción; alternativas enerxéticas a partir da biomasa, xeotermia, etc.
2.- Nos concellos de menos de 15.000 habitantes garantirase que haxa como
mínimo un Punto de Información Enerxética por Comarca.

CSV: REXISTRO-OAnhA4ul6-8
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

3.- Dotar orzamentariamente por parte da Consellería de Economía, Emprego e
Industria o acordo coa FEGAMP para a implantación dos Puntos de Información
Económica.
4.- Desenvolver a través do Instituto Galego de Consumo campañas informativas
nos medios de comunicación públicos e privados para que a poboación coñeza as
vantaxes do mercado regulado da electricidade, da tarifa de discriminación
horaria e de ter contratada a potencia axeitada en cada fogar.
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5.- Instar ao Ministerio de Industria e Turismo a cambiar os tramos regulados de
potencia contratada de electricidade, establecéndoos en tramos de 0,2 kw.
6.- Regular legalmente, dentro das súas competencias en materia de consumo,
que as compañías comercializadoras de electricidade e de gas, no que lles pode
afectar, informen claramente aos seus abonados a través dos recibos de:
a) Se están no mercado regulado ou libre e as súas implicacións: perda do
dereito ao Bono Social; perda das garantías contra os cortes de subministro;
etc.
b) Cálculo exacto do importe que aboarían no recibo en caso de estar en
discriminación horaria.
c) Potencia máxima consumida en cada período de facturación.

Santiago de Compostela, 21 de decembro de 2018.

Asdo.: Francisco Casal Vidal
Luís Villares Naveira
Deputado e voceiro do G.P. de En Marea.

CSV: REXISTRO-OAnhA4ul6-8
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

Asinado dixitalmente por:

Francisco Casal Vidal na data 21/12/2018 12:40:27

Luis Villares Naveira na data 21/12/2018 12:40:37
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3.2

42005(10/MOC-000122)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Díaz Villoslada, Juan Manuel
Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego
para desenvolver, durante 2019, un plan de mellora da
profesionalización dos servizos de emerxencias e protección
civil de Galicia (moción consecuencia da interpelación nº
40773, publicada no BOPG nº 390, do 28.11.2018, debatida no
Pleno o 18 de decembro de 2018)
Publicación da iniciativa, 405, 03.01.2019
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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 18 de
decembro de 2018, sobre a política do Goberno galego en relación coa mellora da
profesionalización dos servizos de emerxencias e protección civil (doc. núm.
40773).
Moción
O Parlamento de Galicia insta o Goberno galego a desenvolver, durante 2019, un
plan de mellora da profesionalización dos servizos de emerxencias e protección
civil de Galicia, que conterá polo menos as seguintes medidas:
1º) Promover a inserción laboral dos titulados no novo ciclo formativo de grao
medio de Técnico en Emerxencias e Protección Civil mediante a esixencia e
valoración desta titulación para acceder aos servizos profesionais de protección
civil, extinción de incendios ou calquera outro relacionado coa xestión de
emerxencias, tanto no sector público autonómico como por parte de calquera
entidade beneficiaria de financiamento autonómico para o funcionamento destes
servizos. Promoverase tamén a consideración desta nova titulación por parte das
empresas e entidades privadas que interveñan no sector das emerxencias e
protección civil en Galicia.

CSV: REXISTRO-7xQLKJdn9-5
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

2º) Durante o primeiro semestre de 2019 a Comisión Galega de Protección Civil
emitirá un informe sobre a estrutura operativa do actual modelo territorial e
funcional de prestación dos servizos de emerxencias e protección civil,
considerando no modelo os servizos de incendios e salvamento, en orde a
asegurar un sistema integrado que garanta o exercicio do mando único fronte ás
emerxencias. Darase conta deste informe ao Parlamento de Galicia para o seu
estudo e debate.
3º) Implementar un plan de recursos que garanta a efectiva coordinación das
comunicacións de todos os dispositivos que interveñen nas emerxencias, a
necesaria homoxeneización de uniformidade e a homologación do material e
recursos técnicos, especialmente dos vehículos de primeira saída ante o risco de
incendios.

Rúa do Hórreo, s/n, Parlamento de Galicia. 15702 SANTIAGO DE COMPOSTELA
Tlf: 981 551 530 · gp-socialista@parlamentodegalicia.es
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4º) Aprobar un regulamento regulador do persoal de carácter profesional que
intervén nos dispositivos de emerxencias e protección civil de Galicia.
Pazo do Parlamento, 21 de decembro de 2018

Asinado dixitalmente por:
Juan Manuel Díaz Villoslada na data 21/12/2018 14:31:26

CSV: REXISTRO-7xQLKJdn9-5
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

Xoaquín María Fernández Leiceaga na data 21/12/2018 14:31:43

Rúa do Hórreo, s/n, Parlamento de Galicia. 15702 SANTIAGO DE COMPOSTELA
Tlf: 981 551 530 · gp-socialista@parlamentodegalicia.es
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4.1

28375(10/PNP-002048)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Prado Cores, María Montserrat e 5 máis
Sobre a dotación polo Goberno galego dos recursos humanos e
materiais necesarios ao Servizo de Urxencias do Complexo
Hospitalario Universitario de Santiago de Compostela
Publicación da iniciativa, 284, 27.03.2018
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Á Mesa do Parlamento
O Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego (BNG), a
iniciativa das deputadas e deputados Montserrat Prado Cores, Luis Bará
Torres, 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, relativa
ás deficiencias existentes no servizo de urxencias do CHUS.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
@s profesionais do servizo de urxencias do CHUS, están a denunciar que
a situación do servizo é insostíbel, tanto desde o punto de vista laboral como
asistencial. Unha situación que veñen denunciando xa non desde hai meses,
senón anos.
Unha situación de moi alta demanda, con moi pouco persoal, teñen unhas
das ratios máis baixas dos servizos de urxencias dos hospitais do Sergas, inferior
ao CHUVI ou CHUAC. A situación do material é tremendamente deficitaria, cun
nivel de deterioro moi importante, obsoleto en moitos casos, sen recambios, cun
déficit de dotación en materiais básicos como tensiómetros, fonendos...
dificilmente entendíbel.

1
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Todo ten unha clara repercusión tanto na calidade asistencial que se pode
prestar como nas condicións laborais nas que teñen que prestar a atención @s
profesionais.
A situación é coñecida por parte da Xerencia, @s profesionais atopáronse
nun primeiro momento coa negativa da mesma a atender as peticións chegando
incluso a negar a realidade diante dos reiterados intentos de transmitir a
situación. Tras recoñecer a situación, esta non ten mellorado, xa que pese a que
por parte da xerencia se teñen acadado compromisos, estes nunca se teñen
materializado.
As demandas que están a realizar son as cuestións mínimas esixíbeis ante
a caótica situación na que se atopa o servizo de urxencias, e desde logo lonxe de
garantir un espazo laboral e sanitario seguro e de calidade, de establecer un novo
modelo de organización e dun cadro de persoal e material preciso para
desenvolvelo.
Solicitan unha dotación mínima de persoal(1 celador/a en quenda de noite,
1 enfermeir@ por quenda,1 Tcae en quenda de mañá e noite...) e a reposición ou
dotación do material imprescindíbel para poder prestar unha atención sanitaria
cun mínimo de calidade e dignidade ( padiolas, cadeiras de rodas, tensiómetros,
electrocardiógrafos, carros de enfermería, paus de soros, renovación de
monitores e respiradores de sala de críticos...)

2
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Por estas razóns, o Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego
presenta a seguinte proposición non de lei para o seu tratamento en Pleno:
“O Parlamento de Galiza insta ao Goberno galego a atender as demandas
d@s profesionais do servizo de urxencias do CHUS e polo tanto proceder a dotar
de inmediato tanto cos profesionais que están a demandar, como co material
básico e imprescindíbel, para poder prestar unha atención sanitaria cun mínimo
de calidade e dignidade.”

Santiago de Compostela, 22 de marzo de 2018

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

Asinado dixitalmente por:
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María Montserrat Prado Cores na data 22/03/2018 17:42:53

Ana Pontón Mondelo na data 22/03/2018 17:42:58

Xose Luis Rivas Cruz na data 22/03/2018 17:43:00

Olalla Rodil Fernández na data 22/03/2018 17:43:02

Noa Presas Bergantiños na data 22/03/2018 17:43:03

Xosé Luis Bará Torres na data 22/03/2018 17:43:05
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34672(10/PNP-002600)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Prado del Río, Paula e 8 máis
Sobre as actuacións que debe realizar a Xunta de Galicia para
favorecer o esclarecemento do accidente ocorrido no marco do
festival "O Marisquiño", na cidade de Vigo
Publicación da iniciativa, 349, 31.08.2018
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Á Mesa do Parlamento
O Grupo Parlamentario Popular de Galicia, a través do seu Portavoz, e por iniciativa
das deputadas e deputados, Paula Prado del Río, Alberto Pazos Couñago, Teresa
Egerique Mosquera, Maria Ángeles García Míguez, César Fernández Gil, Jacobo
Moreiras Ferro, Isabel Novo Fariña, Antonio Mouriño Villar, e Julia Rodríguez
Barreira e, 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 12 de agosto, no transcurso dun concerto que despedía o festival de O
Marisquiño, a deteriorada plataforma de madeira do Paseo das Avenidas, no paseo
marítimo da cidade de Vigo, quebrou e centos de persoas caeron ao mar. Un suceso
no que se produciron 465 feridos, a maioría xóvenes e menores de idade, dos que 5
deles resultaron feridos de gravidade e todavía permanecen hospitalizados.
Descoñecemos se este accidente puidera terse evitado xa que en datas anteriores á
celebración do festival advertiuse ao Concello do mal estado da plataforma e da
necesidade da reparación do Paseo das Avenidas, tanto por parte do Grupo municipal
do Partido Popular no Concello de Vigo como pola Autoridade Portuaria, xa que a
conservación e mantemento da zona corresponde ao Concello tal e como determina o
convenio de 1992 de “Abrir Vigo ao Mar” no seu punto VI) e tal e como reiteran os
tribunais en diferentes sentenzas que obrigan ao Concello a indemnizar a cidadáns por
lesións sufridas no Paseo das Avenidas.
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Un terrible suceso que requeriu da actuación inmediata dos diferentes servizos
sanitarios e de emerxencias que levaron a cabo unha magnifica labor.
A investigación xudicial será a encargada de esclarecer o sucedido e determinará quen
foi o responsable ou responsables do suceso, pero cómpre coñecer cómo se tramitou a
preceptiva licenza municipal, aos efectos de verificar si se solicitaron os infomes ou se
fixeron as actuacións comprobatorias, imprescindibles para garantir a seguridade dos
asistentes ao concerto.
A lei galega de espectáculos públicos, ante a celebración dun evento destas
características esixe varios informes preceptivos que acrediten que o espazo reúne as
condicións de seguridade, informes que a día de hoxe nin son públicos nin se coñecen
a pesar da reiterada petición do grupo maioritario da oposición municipal.
Non temos información de si o Concello, cumprindo coa lexislación vixente, foi ao lugar
e si fixo as comprobacións pertinentes, si ten os informes técnicos de carga, si houbo
un estudo do aforo, ou si polo contrario dou a autorización sin comprobar
absolutamente nada.
Á vista da falta total de transparencia e có ánimo de esclarecer o sucedido no Paseo
das Avenidas en Vigo na madrugada do pasado domingo 12 de agosto, consideramos
oportuno que as Administracións competentes den transparencia ás súas actuacións.
Polo exposto, o Grupo Parlamentario Popular, presenta a seguinte Proposición non
de lei en Pleno:
“O Parlamento de Galicia

insta á Xunta de Galicia a dirixirse ás Administracións

competentes para que fagan pública toda a documentación pertinente, así como os
informes en virtude dos cales se deu a autorización para a celebración do concerto do
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pasado día 12 de agosto en Vigo, a fin de que se garanta a transparencia das
actuacións das administracións dentro das súas respectivas competencias e favorecer
o esclarecemento do ocorrido no terrible accidente no marco do festival de O
Marisquiño na cidade de Vigo”

Santiago de Compostela, 20 de agosto de 2.018

Asinado dixitalmente por:
Pedro Puy Fraga na data 20/08/2018 12:27:44
Paula Prado Del Río na data 20/08/2018 12:28:07
Alberto Pazos Couñago na data 20/08/2018 12:28:34
Teresa Egerique Mosquera na data 20/08/2018 12:28:48
María Ángeles Garcia Míguez na data 20/08/2018 12:29:05
César Manuel Fernández Gil na data 20/08/2018 12:29:14
Jacobo Moreira Ferro na data 20/08/2018 12:29:21
María Isabel Novo Fariña na data 20/08/2018 12:29:38
María Julia Rodriguez Barreira na data 20/08/2018 12:29:49
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Antonio Mouriño Villar na data 20/08/2018 12:30:07
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39106(10/PNP-002909)
Grupo Parlamentario de En Marea
Rodríguez Estévez, David e 2 máis
Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego en
relación coa solicitude de aprobación da modificación puntual
do planeamento urbanístico na parroquia de Tameiga, no
concello de Mos, para a execución dun proxecto deportivo e
comercial
Publicación da iniciativa, 375, 24.10.2018
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Á MESA DO PARLAMENTO

O Grupo Parlamentario de En Marea a través dos seus deputados Davide
Rodríguez Estévez, Antón Sanchez García e Luís Villares Naveira ao abeiro
do disposto no artigo 160 do Regulamento da Cámara, presenta a seguinte
Proposición non de lei para o seu debate en Pleno.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:

A construción da nova cidade deportiva do Real Club Celta de Vigo no monte
veciñal e comunal de Tameiga, pertencente ao concello de Mos, Vigo, xunto cun
centro comercial de grandes dimensións xerou protestas e mobilizacións entre a
veciñanza do lugar e que deu lugar a creación dunha plataforma, que xa se
posicionou desde o primeiro momento en contra, tanto do centro comercial como
da cidade deportiva.
Así, a primeiros deste ano 2018, as novas daban conta da ocupación que afecta a
820.000 metros cadrados de superficie, das que 240.000 terían uso deportivo,
140.000 a área comercial e 5.000 prazas de aparcadoiro, e 330.000 nas que se
construirá mediante reforestación un espazo natural de ocio.
A nova cidade deportiva do Celta tramítase polo concello mediante a
modificación puntual do plan de urbanismo. *Fotografía extraída do xornal Faro
de Vigo.
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Así a maior parte do monte quedaría en mans do Celta de Vigo, que pretende
rentabilizar as instalacións deportivas coa construción dun centro comercial
unha expropiación por parte dunha entidade privada de terreos a unha
comunidade de montes en man común para o seu lucro persoal.
Os grandes centros comerciais afectan de xeito negativo ao pequeno comercio,
formado na maior parte por autónomos e pequenas tendas do conxunto da área
urbana das zonas colindantes. Así, todas as zonas comerciais de Bouzas,
Calvario, Centro de Vigo, Teis, Casco Vello, Universidade e das Travesas da
zona se resentirían, e tamén as dos concellos colindantes, amén de causar
estragos no medioambiente sobre todo no referente aos recursos forestais da
zona, nun proxecto cualificado de “baixo impacto medioambiental e non afección
aos recursos hídricos”, é importante sinalar que ambos si que se verían afectados,
máxime na construción e mantemento das instalacións deportivas (12 campos de
fútbol).
O consumo medio de auga nun campo de fútbol en campo natural require dun
caudal medio de 1l/s, por cada hectárea a regar. Este caudal, 1l/s supón 86.4
m3/día e 1m3 = 1.000 litros. Un campo ten aproximadamente 6.000 m2 de área
(0,6 has) require 52.000 litros/día. Isto equivale ao consumo diario de auga de
380 persoas.
Nos campos de fútbol de campo artificial require 900 litros, o equivalente ao
consumo diario de 7 persoas.
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O gasto en auga é evidente. As comunidades de augas de Petelos-Tameiga se han
uníronse as de Casal, Sanguiñeda e Baxiña. 4 das 6 comunidades de augas xa
mostraron a súa oposición á construción da zona comercial do Celta.
Porén, as diferentes instalacións de ocio e deportivas terán que contar con
recursos de auga, que xa no ano pasado por estas datas se manifestará
insuficiente, nun ano de seca, que serán recorrentes nas zonas máis cálidas como
é toda a comarca do sur de Pontevedra.
Ademais destes inconvenientes, sinalar tamén a afección en canto a ruído da
zona, posto que se incrementará a afluencia de vehículos, o aumento dos niveis
de contaminación no aire e no medio ambiente por extensión.
Por todo o exposto, o Grupo Parlamentario de EN MAREA presenta a seguinte
Proposición non de lei para o seu debate en Pleno.
O Parlamento de Galicia insta a Xunta de Galicia a :
1.- Non aprobar a modificación puntual do planeamento do Concello de Mos coa
que se pretende facilitar a realización do proxecto deportivo e comercial.
2.-Potenciar o pequeno e mediano comercio e a súa conservación e expansión.
3.-Manter os terreos coa vocación forestal e de lecer para que funcionalmente
faga parte do pulmón verde de Vigo, Mos e a súa área metropolitana
4.-Aprobar e publicar a estratexia para a execución da Infraestrutura Verde de
Galicia.
5.-Aprobar as directrices do paisaxe.
Santiago de Compostela, 17 de outubro de 2018.
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Asdo.: Davide Rodríguez Estévez
Antón Sánchez García
Luís Villares Naveira
Deputados e Voceiro do G.P. de En Marea.

Asinado dixitalmente por:

David Rodríguez Estévez na data 18/10/2018 17:11:41

Antón Sánchez García na data 18/10/2018 17:11:51

Luis Villares Naveira na data 18/10/2018 17:11:58

62

Reunión do Pleno do Parlamento
Día: 29.01.2019
Hora: 10:00
Orde do día

4.4

40194(10/PNP-003014)
Grupo Parlamentario de En Marea
Miranda Pena, Flora María e 3 máis
Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego
para dignificar a Atención Primaria da saúde e as súas
profesionais
Publicación da iniciativa, 386, 21.11.2018
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Á MESA DO PARLAMENTO
O Grupo Parlamentar de En Marea, por iniciativa da súa deputada Flora
Miranda Pena, Eva Solla Fernández, Paula Quinteiro Araújo e Paula Vázquez
Verao, ao abeiro do disposto no artigo 160 do Regulamento da Cámara, presenta
a seguinte Proposición non de lei, para o seu debate en Pleno, sobre a
dignificación da Atención Primaria de saúde e as súas profesionais.

Exposición de motivos
A Atención Primaria é o fundamento esencial de calquera sistema sanitario que
aspire a ser eficiente, accesible, resolutivo e integral. Non é preciso a estas
alturas aludir á numerosa bibliografía que sustenta que é máis costo-eficaz, máis
achegada á poboación, máis permeable á detección e manexo dos problemas de
saúde das persoas na súa vertente biolóxica, psicolóxica e social. Ten ademais
máis recursos para a interacción co medio, coas profesionais do traballo social de
base e para a detección e manexo dos determinantes sociais de saúde, eses
elementos que condicionan máis que ningún outro factor o benestar da nosa
poboación. Está implantada no territorio, que no caso do noso país é disperso,
rural e avellentado, sendo un elemento clave no seu afortalamento (ou, no seu
defecto, na súa debilidade).
É resolutiva, na medida en que máis do 90% dos problemas non precisan da
intervención doutro ámbito. E, ademais, podería traballar (en circunstancias
desexables) nas outras facetas necesarias para a mellora global en termos de
saúde da nosa Comunidade: a prevención e a promoción de saúde.
Na Atención Primaria de saúde, que engloba as consultas e os Puntos de
Atención Continuada, traballan profesionais globalmente ben formadas e
capacitadas para a mellora integral do estado de saúde das galegas e galegos. As
profesionais son o elemento máis valioso, resolutivo, comprometido e eficiente
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do sistema sanitario. En termos de valor moi por riba de calquera outra
infraestrutura material custosa. Diagnostican, tratan, acompañan cun nivel de
compromiso moi por riba das contraprestacións que obteñen do seu traballo.
As dinámicas actuais non consideran na súa xusta medida a estas traballadoras.
As profesionais dos PACs atópanse organizadas denunciando a súa sobrecarga,
as políticas de mal trato por parte da administración, o interesado cómputo
erróneo da súa xornada, a obrigatoriedade de asumir xornadas extraordinarias
para facer fronte a unha política de mala programación e xestión de necesidades,
a irresponsabilidade desatendendo recursos incluso sen atender ás necesidades
contempladas nos Plans funcionais.
Por outra banda, nas consultas de horario ordinario a realidade non é mellor. A
falta de priorización da Atención Primaria nos orzamentos, nas estruturas de
xestión e nas políticas de xestión de recursos obrigan ás súas profesionais a
asumir unha carga de traballo que supera con creces o recomendable para un
óptimo desenvolvemento laboral. Excesos de pacientes, xestión improvisada das
ausencias non cubertas, listas de agarda,…, fan que o eslavón que debería
funcionar dun modo óptimo para que o noso sistema sanitario fose realmente
resolutivo e de calidade adoeza dun estrés crónico dificilmente sostible a medio e
longo prazo.
O prezo págano as profesionais. Co seu esforzo, coa súa saúde, coa súa entrega e
co seu compromiso. Mais isto resulta insostible, e merece unha reconsideración.
Porque o bo trato é necesario para un desenvolvemento laboral estimulado e
eficiente e porque é xusto coas traballadoras e traballadores.
Polo exposto presentase a seguinte Proposición non de lei.
O Parlamento galego insta á Xunta de Galicia a:
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- Que se optimice un dimensionamento da Atención Primaria de saúde con
recursos suficientes, estruturas de xestión propias e orzamentos suficientes,
dándolle o peso necesario na organización sanitaria.
-Que se considere ás súas profesionais como dignas sostedoras do sistema co seu
compromiso e profesionalidade e, para elo, que se leven a cabo políticas de
programación da dotación necesaria de persoal, investimento oportuno e
dinámicas de bo trato e coidado das traballadoras.

Santiago de Compostela, 13 de novembro de 2018.
Asdo.: Flora Miranda Pena
Eva Solla Fernández
Paula Vázquez Verao
Paula Quinteiro Araújo
Deputadas do G.P. de En Marea
Luís Villares Naveira
Voceiro do G.P. de En Marea.

Asinado dixitalmente por:

Flora María Miranda Pena na data 13/11/2018 13:02:18
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Eva Solla Fernández na data 13/11/2018 13:02:27

Paula Vázquez Verao na data 13/11/2018 13:02:42

Paula Quinteiro Araújo na data 13/11/2018 13:02:49

Luis Villares Naveira na data 13/11/2018 13:04:12
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42137(10/PNP-003182)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Pontón Mondelo, Ana Belén e 5 máis
Sobre as medidas necesarias para salvagardar o Centro Galego
de Buenos Aires
Publicación da iniciativa, 410, 14.01.2019

68

OFICINA PARLAMENTAR

Parlamento de Galiza
Rúa do Hórreo, s/n. Tel. 0034 981 551 545
Fax. 0034 981 551 420. Fax prensa: 0034 981 551 421
gp-bng@parlamentodegalicia.gal
15702 Santiago de Compostela
Galiza

Á Mesa do Parlamento
O Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego (BNG), a iniciativa
das deputadas e deputados Ana Pontón Mondelo, Noa Presas Bergantiños,
Montserrat Prado Cores, Xosé Luis Rivas Cruz, Olalla Rodil Fernández e 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 medidas necesarias
para salvagardar o Centro Galego de Buenos Aires.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
O Centro Galego (CG) de Buenos Aires foi fundado en 1907 como entidade
social e cultural, e presta atención sanitaria desde 1912. A fonda crise económica que
atravesou Arxentina nos anos 90 do século pasado, condiciona a evolución deste centro.
A principios do século XXI, a Xunta de Galiza asina un Protocolo de actuación
co Centro Galego para a asistencia sanitaria dos seus asociados. En virtude deste
protocolo, créase a Fundación Galiza Saúde que xestionará a área hospitalaria da
Mutual e compromete recursos para a dotación fundacional do goberno galego. O
Centro Galego aportaría as cotas dos seus socios mutualistas e deber o uso dos bens

CSV: REXISTRO-69o53xAZv-0
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

móbeis e inmóbeis que constitúen as instalacións sanitarias da Mutual.
En 2011, despois de que perdera o candidato á presidencia do Centro Galego
apoiado por Alberto Núñez Feixóo, a Xunta toma a decisión de liquidar a Fundación
Galiza Saúde, acelerando unha crise que pon en risco a atención sanitaria e a
pervivencia do patrimonio cultural. O goberno galego nin tan sequera avaliou o plan de
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viabilidade que a nova directiva elaborou consumando o abandono da Xunta deste
centro emblemático da emigración galega na Arxentina.
O Secretario Xeral de emigración, a esta altura, Santiago Camba afirmaba
oficialmente que Galiza ““seguirá apoiando economicamente ao centro galego” e
“presionará para implicar ao Goberno de España na axuda económica aos hospitais
españois do exterior.”
Porén a realidade foi por outros derroteiros. O CG entra en concurso e a Xustiza
Nacional do Civil resolve en outubro de 2012 a intervención do instituto, confirmada en
2013 pola Cámara Nacional Civil, a través do Instituto Nacional de Asociativismo e
Economía Social (INAES).
Desde esa data o CG tivo tres interventores. A situación agrávase após a
decisión de desvincular ao CG de OSPAÑA, o que tería evitado as dificultades
económicas deste hospital e que ten sido motivo de controversia.
Baixo a actuación do último interventor, designado polo goberno neoliberal de
Macri, prodúcese un desmantelamento do Hospital. Segundo se ten denunciado, a
actuación da intervención provocou o despido de 1200 persoas, desorde administrativo
e financeiro, e careceu dunha estratexia que permitira a continuidade do centro. O
obxectivo non era reflotar o centro, senón desmantelar o hospital.

CSV: REXISTRO-69o53xAZv-0
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

O centro galego tiña unha débeda de 60 millóns de pesos antes da intervención
do INAES en 2012. Hoxe estímase que pode ser de 1.700 millóns de pesos,
fundamentalmente polos retrasos nos pagos e salarios e polos custes de despidos que
foron declarados nulos ou improcedentes pola xustiza arxentina.

2
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A situación do CG é límite. A finais de decembro está convocada unha asemblea
decisiva. Se non tomamos medidas pode perderse un dos emblemas da emigración
galega, coa venta do Hospital e un futuro incerto para o patrimonio cultural e artístico
deste centro.
O Parlamento de Galiza ten aprobado unha declaración institucional na que se
resaltaba o valor deste centro e se definía como obxectivo “conservar unido todo o
patrimonio inmobiliario, artístico e cultural que conforma o Centro Galego de Buenos
Aires.” e demandábase a “Xunta de Galicia e mesmo do Goberno Español –a través do
Ministerio de Asuntos Exteriores– actuacións concretas diante do Goberno Arxentino
encamiñadas a solucionar definitivamente o gravísimo problema polo que atravesa a
centenaria institución. Reclamamos, en primeiro lugar, vontade política para preservar e
garantir a atención médica de calidade dos actuais socios e socias e a protección do
patrimonio artístico, documental, bibliográfico, editorial... e solicitamos esforzos para
consensuar unha solución que impida a demolición e a especulación inmobiliaria dun
predio que debe seguir sendo referente de Galicia en Buenos Aires.”
Porén nada se ten avanzado e urxe unha solución satisfactoria que evite o
desmantelamento do Centro Galego. É preciso evitar a venta e consensuar unha
solución que permita a pervivencia deste centro.
Con base a estas consideracións, o Grupo Parlamentar do BNG presenta a
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seguinte proposición non de lei para debate en Pleno:

“O Parlamento de Galiza insta á Xunta de Galiza a salvagardar o Centro Galego
de Buenos Aires levando adiante as seguintes medidas:
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1. Dirixirse as autoridades arxentinas co fin de paralizar a venta do Hospital do
Centro Galego e buscar unha solución de futuro que inclúa o impulso dun plan de
viabilidade e restitución do Centro Galego como entidade integrada en Ospaña, co
obxectivo de preservar e garantir a atención médica de calidade dos actuais socios e
socias e implicación do goberno arxentino na reestruturación da débeda do CG xerada
pola propia intervención nomeada polo goberno de Macri.
2. Tomar todas as medidas que sexan necesarias, conforme o establecido na
lexislación galega, co obxecto de preservar e protexer o patrimonio artístico,
documental, bibliográfico, editorial que posúe o Centro Galego e promovendo unha
labor de inventariado e inspección do actual estado de todo este patrimonio.
3. Apoiar á declaración de Sitio Histórico da habitación 202 do Centro Galego
de Buenos Aires, onde permaneceu internado e faleceu Alfonso Daniel Rodríguez
Castelao o 7 de xaneiro de 1950 e trasladando ao goberno arxentino a preocupación de
Galiza polo perigo de desaparición deste espazo emblemático.”

Santiago de Compostela, 27 de decembro de 2018

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

Asinado dixitalmente por:

Ana Pontón Mondelo na data 27/12/2018 13:58:42

María Montserrat Prado Cores na data 27/12/2018 13:58:49

Xose Luis Rivas Cruz na data 27/12/2018 13:58:51

Olalla Rodil Fernández na data 27/12/2018 13:58:53

Noa Presas Bergantiños na data 27/12/2018 13:58:56
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42380(10/PNP-003192)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Torrado Quintela, Julio e Blanco Rodríguez, Noela
Sobre o deseño e a implantación por parte da Xunta de Galicia
dun plan extraordinario de recursos humanos para a atención
primaria 2019-2020 no Sistema Galego Público de Saúde
Publicación da iniciativa, 410, 14.01.2019
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Á Mesa do Parlamento
O Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, por iniciativa do seu
deputado Julio Torrado Quintela e Noela Blanco Rodríguez, a través do seu
portavoz e ao abeiro do disposto no artigo 160 do Regulamento da Cámara,
presentan ante esa Mesa a seguinte Proposición non de lei en Pleno.
Exposición de motivos
A situación actual da atención primaria en Galicia vive un escenario de
excepcionalidade e dificultades. A excepción da Xunta de Galicia, todos os
sectores implicados veñen de alertar nos últimos tempos sobre unha perda
progresiva de calidade na atención sanitaria en Galicia debida ao recorte de
recursos humanos e materiais. A eficiencia contrastada do persoal sanitario ten
aminorado os posibles efectos desta sucesiva política de recortes, mais a situación
ten chegado a puntos insalvables, e hoxe en día, ademais do problema asistencial,
asistimos a unha conflitividade inasumible que todos os colectivos e organizacións
achacan a unha política de oídos xordos da Consellería de Sanidade.
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A dimisión da práctica totalidade dos xefes de servizo de atención primaria da área
sanitaria de Vigo, a máis grande de Galicia, resultou ser a gota que colmou o vaso
dun cadro de persoal saturado, forzado a traballar en condicións de dificultade e
precariedade. A situación viña de estar sendo alertada polos propios profesionais,
que xa iniciaran outras accións de protestas como a folga de médicos nos meses de
setembro a decembro, ou a folga dos profesionais dos PACs, que se ven mantendo
nos últimos meses, sen que estas accións teñan resultado na política de recursos
humanos do Goberno da Xunta de Galicia.
Outros sectores do sistema reséntense notoriamente desta política de recortes, que
afecta de maneira especial á atención primaria e, por extensión, repercute noutros
espazos como os servizos de urxencias (nos que destaca a folga do persoal de
urxencias do Centro Hospitalario Universitario de Santiago de Compostela, que vai
polo seu terceiro mes) ou as urxencias extrahospitalarias, onde o persoal do 061
está tamén continuadamente presentando protestas e reivindicacións non atendidas
pola Consellería de Sanidade sobre cuestións organizativas, laborais e asistenciais.
Rúa do Hórreo, s/n, Parlamento de Galicia. 15702 SANTIAGO DE COMPOSTELA
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Con este panorama, a reacción tardía do Goberno galego consistiu na apertura de
comisións de traballo que, se ben poden constituír unha ferramenta, téñense
amosado bastante ineficaces no pasado. Estas medidas, de carácter conceptual pero
non de acción real, poderían ser de apoio pero debesen ser acompañadas de
medidas concretas e de aplicación directa para afrontar os problemas estruturais do
sistema en atención primaria, tales como, de entrada, elevar a cantidade de recursos
humanos que o sistema ten e dotar de mellor calidade aos profesionais que
traballan en ofrecer a atención sanitaria de calidade á poboación galega.
O Parlamento de Galicia insta á Xunta de Galicia a:
Deseñar e implantar, no primeiro cuatrimestre de 2019, un “Plan Extraordinario de
Recursos Humanos para a Atención Primaria 2019-2010” no Sistema Galego
Público de Saúde que desenvolva as seguintes apostas e liñas estratéxicas:
1ª. Estrutura e organización do sistema: Recuperación das xerencias de Atención
Primaria nas EOXIs do sistema galego de saúde, dotándoas de capacidade de
decisión e de recursos orzamentarios axeitados para poder realizar un traballo
efectivo de mellora da calidade asistencial e organizativa do sistema de atención
primaria.
2ª. Dotación de recursos humanos:
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a. Convocatoria nas OPE para 2019 e 2020 de 400 novas prazas de atención
primaria para o sistema entre as dúas convocatorias, a maiores das destinadas á
reposición, traslados e promoción interna.
b. Oferta aos titulados MIR que realicen esta formación no sistema galego na
especialidade de medicina de familia e comunitaria ou de pediatría, dun contrato de
entre 2 e 3 anos, que permita a continuidade entre o período formativo e o
desenvolvemento laboral dentro do sistema.
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c. Acordo co Goberno de España de facilitación e axilización dos procesos de
acreditación de prazas de novo ingreso á formación especializada en pediatría e
medicina familiar e comunitaria e dotación dos recursos necesarios aos centros
sanitarios e Facultade de Medicina da USC para que exista a mellor cobertura
posible de todo o proceso formativo.
3ª. Calidade do traballo existente:
a. Compromiso de contratación estable de todas as persoas que, ao día 1 de xaneiro
de 2019, teñan estado contratadas no sistema galego de saúde máis do 80% do
tempo nos últimos 3 anos mediante contratos eventuais.
b. Apertura dunha canle de negociación específica cos profesionais dos PAC de
Galicia, co obxectivo de acadar condicións laborais equiparables ao resto de
profesionais do sistema público de Galicia en termos humanos e materiais.
c. Apertura da negociación da implantación da carreira profesional aos profesionais
do sistema galego de saúde que quedaron excluídos do acordo previo,
nomeadamente ás persoas en situación de eventualidade na actualidade e aos
profesionais de inspección médica.
4ª. Procesos asistenciais:
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a. Ampliación das posibilidades de solicitude de probas diagnósticas para médicos
e médicas de atención primaria, desenvolvendo na primeira metade de 2019 un
catálogo de probas axeitado á capacitación e formación dos facultativos de
atención primaria do sistema galego de saúde.
b. Dotación ao persoal de enfermería dos recursos necesarios para contribuír a
desenvolver da maneira máis axeitada o Real Decreto 1302/2018 sobre prescrición
de enfermería.

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

77

5ª. Información:
a. Realización dun informe da situación dos recursos humanos no SERGAS
durante o ano 2018 que inclúa, como mínimo, a información da distribución
(EOXI e servizo) de:
a1) Prazas sen profesional en propiedade pero que están orzamentadas.
a2) Contratos eventuais realizados para cada praza incluída nos orzamentos pero
non ocupada de maneira estable.
a3) Contratos eventuais realizados e número de profesionais distintos contratados a
maiores dos anteriormente citados.
a4) Volume de recentes titulados MIR que se incorporaron ao sistema galego de
saúde no ano 2018, distribuídos por tipo de contrato.
b. Avaliación, en colaboración co Colexio Oficial de Psicoloxía de Galicia, da
necesidade da incorporación de profesionais de psicoloxía en atención primaria do
sistema público de saúde e elaboración dun informe de conclusións que será
presentado no Parlamento no primeiro trimestre de 2019.
Pazo do Parlamento, 2 de xaneiro de 2018
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Asdo.: Julio Torrado Quintela
Noela Blanco Rodríguez
Deputado e deputada do G.P. dos Socialistas de Galicia
Asdo.: Xoaquín Fernández Leiceaga
Portavoz do G.P. dos Socialistas de Galicia

Asinado dixitalmente por:
Julio Torrado Quintela na data 03/01/2019 10:56:34
Noela Blanco Rodríguez na data 03/01/2019 10:56:41
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42624(10/PNP-003201)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Otero Rodríguez, Patricia e 4 máis
Sobre o impulso pola Xunta de Galicia de iniciativas que
axuden a retomar a negociación do V Convenio Colectivo Marco
do Grupo ENDESA
Publicación da iniciativa, 414, 18.01.2019

80

Á Mesa do Parlamento

O Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, por iniciativa das súas
deputadas e dos seus deputados, Patricia Otero Rodríguez, Matilde Begoña
Rodríguez Rumbo, Noela Blanco Rodríguez, José Manuel Pérez Seco, Abel
Losada Álvarez 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.
A central térmica das Pontes, propiedade de ENDESA, ten sobre 300
traballadores en activo e uns 2.000 pasivos, que inclúe a xubilados, viúvas/os e
orfos/as de traballadores/as, o que amosa a importancia que a dita empresa ten,
xa non só para As Pontes, senón para as comarcas de Ferrolterra, Eume e
Ortegal.
O pasado 27 de decembro de 2018 a dirección da empresa rompeu de xeito
unilateral as negociacións do V Convenio Colectivo Marco do Grupo Endesa,
despois de 48 reunións. Endesa denunciou o IV Convenio Marco do Grupo
Endesa para empezar as negociacións dun novo convenio colectivo, pero o que
demostrou ao longo destes meses de negociación foi unha mala fe clara á hora de
negociar, o que culminou coa decisión de dar por rotas de xeito unilateral as
negociacións.
Esta ruptura unilateral da negociación trouxo consigo que o día 31 de decembro
de 2018 ENDESA fixese decaer o IV Convenio Marco e dese por finalizado o
período de ultraactividade do Convenio, aproveitándose da limitación da
ultraactividade dos convenios colectivos introducida pola reforma laboral do
Goberno do PP de 2012, limitándose á prórroga de aplicación dos convenios
colectivos denunciados a un ano desde a súa denuncia.
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Polo tanto, desde o 1 de xaneiro de 2019 o que fixo ENDESA foi contractualizar
as condicións do Convenio Colectivo de xeito individual, co conseguinte risco
que isto implica xa que as condicións que un traballador ten establecidas por
contrato son moito máis doadas de cambiar por parte da empresa cás establecidas
en convenio colectivo.
O IV Convenio Colectivo Marco do Grupo de ENDESA tiña recollido unha serie
de “ beneficios sociais”, como eran a tarifa de electricidade (cantidade de enerxía
que reciben os traballadores como pago en especie, e que polo tanto, tributa)
axudas de estudios e seguro médico, que se ben para os traballadores en activo,
en principio, parecen respectarse pola contractualización das condicións do
convenio colectivo, non acontece o mesmo coas clases pasivas, xa que os ditos
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beneficios sociais dos que viñan desfrutando ata agora quedaron sen efecto desde
o 1 de xaneiro de 2019.
Os sindicatos insisten na necesidade de chegar a acordos que beneficien a ambas
partes para mellorar as condicións laborais e económicas dos traballadores en
coherencia coa excelente situación económica da compañía.
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:

1º) Levar adiante iniciativas, propias ou ben a través do Consello Galego de
Relacións Laborais, que axuden a retomar a negociación do V Convenio
Colectivo Marco do Grupo ENDESA.
2º) Solicitar do Goberno do Estado a recuperación da ultraactividade dos
convenios colectivos.
Pazo do Parlamento, 8 de xaneiro de 2019

Asinado dixitalmente por:
Patricia Otero Rodríguez na data 07/01/2019 16:29:16
Matilde Begoña Rodríguez Rumbo na data 07/01/2019 16:29:25
Noela Blanco Rodríguez na data 07/01/2019 16:29:30
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Jóse Manuel Pérez Seco na data 07/01/2019 16:29:37
Abel Fermín Losada Álvarez na data 07/01/2019 16:29:48
Julio Torrado Quintela na data 07/01/2019 16:30:02
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43429(10/PNP-003246)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Tellado Filgueira, Miguel Ángel e 10 máis
Sobre o apoio do Parlamento de Galicia á Xunta de Galicia na
súa petición ao Goberno de España dunha resposta inmediata á
proposta de establecemento dun marco eléctrico estable e un
prezo eléctrico competitivo ás empresas electrointensivas
Publicación da iniciativa pola vía de urxencia, 414,
18.01.2019
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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, Miguel Tellado Filgueira, María Antón Vilasánchez, Moisés
Blanco Paradelo, Moisés Rodríguez Pérez, Marta Nóvoa Iglesias, Cristina Romero
Fernández, Sandra Vázquez Domínguez, Diego Calvo Pouso, Beatriz Mato Otero,
Gonzalo Trenor López e Martín Fernández Prado, ao abeiro do disposto nos artigos 98,
160 e concordantes do Regulamento da Cámara, presenta ante esa Mesa, a seguinte
Proposición non de lei para o seu debate en Pleno polo trámite de urxencia.

Xustificación da urxencia.

A urxencia ven motivada pola necesidade de que o Parlamento de Galicia se posicione
canto antes sobre este tema.

Exposición de motivos

Por todos é sabido a crise que están a sufrir os traballadores de ALCOA dende que o
17 de outubro a empresa anunciara o peche das factoría da Coruña e Avilés é a posta
en marcha dun ERE hai preto de tres meses.
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Na semana seguinte do anuncio do peche, aprobouse no Parlamento de Galicia unha
iniciativa do grupo popular, logo dunha transacción cos grupos da oposición, e unha
declaración institucional, dirixidas fundamentalmente a que ALCOA retirase o devandito
ERE e que o actual Goberno central puxese medidas de carácter inmediato para
compensar á industria electrointensiva polo elevado prezo da electricidade, mobilizando
os 150 millóns de euros que quedaran consignados nos Orzamentos Xerais do Estado
polo Goberno anterior, e tamén novas iniciativas para que estas empresas poidan
competir en igualdade de condicións coas súas homologas europeas.
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Nos meses posteriores, aprobáronse no Parlamento de Galicia unha iniciativa de cada
un dos grupos relacionadas con ALCOA que confirman a solicitude ao Goberno do
Señor Sánchez de medidas que poidan facer repensar a decisión da dirección da
empresa e ofrecer unha solución da man dos traballadores e traballadoras, así como
un marco eléctrico estable e un prezo eléctrico competitivo á industria electrointensiva.
Sen embargo, ata o de agora o Goberno de España só convocou unha poxa que cubre
o primeiro semestre deste 2019, na que adxudicou menos bloques de 40 megavatios á
industria hiperelectrointensiva e reduciu máis dun terzo a asignación polo servizo de
interrompebilidade, de xeito que nin sequera se executou a totalidade da partida
programada para este ano, co que algunha outra empresa deste sector, como é
Ferroatlántica, xa anunciou que a medida non ofrece nin sequera unha solución
provisional.
Estamos falando de 5.000 empregos vencellados a esta industria en Galicia, co cal é
urxente tomar medidas inmediatas, ademais dunha proposta de transición enerxética
ordenada, especialmente porque o prazo de negociación do ERE de ALCOA remata o
15 de xaneiro.
A Xunta de Galicia está ao fronte da demanda dunha solución a este grave problema
dende o inicio, e incluso desde antes de que ALCOA manifestase o seu peche, polo
que ten solicitado ao Goberno central a necesidade de definir un marco eléctrico
estable que garanta uns prezos competitivos que permitan ás empresas
electrointensivas concorrer en igualdade de condicións nos mercados internacionais.
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De feito, en reunións do conselleiro de Economía, Emprego e Industria co sector da
industria electrointensiva galega, acordouse solicitar ao Goberno central medidas para
garantir a súa competitividade como son definir a figura do consumidor electrointensivo,
reducir nun 90% os peaxes de acceso na parte relativa ao custo do transporte ou
establecer mecanismos de compensación por emisión de CO2 de carácter trimestral,
entre outras medidas.

Por todo iso, o Grupo Parlamentario Popular presenta a seguinte Proposición non de lei
en Pleno:
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“O Parlamento de Galicia apoia á Xunta de Galicia na súa petición ao Goberno de
España dunha resposta inmediata á proposta consensuada coa industria
electrointensiva galega para establecer un marco eléctrico estable e un prezo eléctrico
competitivo ás empresas, a través de:
1. Implantación inmediata dun Estatuto da Industria Electrointensiva que debe definir
diferentes tipos de electrointensivas, diferenciando ás industrias hiperelectrointensivas
en función tanto da intensidade da enerxía que consomen para desenvolver a súa
actividade como dos diferentes períodos nos que se distribúe este consumo.
2. A redución dun 90% das peaxes de acceso na parte relativa ao custo do transporte,
sempre que os consumos sexan estables ou anticíclicos, e que máis do 55% dos
consumos anuais prodúzanse en período 6.
3. Convocatoria das axudas compensatorias por custos de emisións indirectas de CO2
ao comezo da anualidade orzamentaria cunha dotación suficiente que permita
compensar os sobrecustos do ano en curso e que sexa acorde cos máximos
autorizados pola normativa europea aplicable. Estas axudas deberían ser pagadas con
periodicidade trimestral.
4. Exención do custe regulado correspondente aos custos de pagos por capacidade,
así como das achegas destinadas ao financiamento do Fondo Nacional de Acción de
Eficiencia Enerxética.
5. Elaboración dun estudo das perdas técnicas de enerxía que son realmente
soportadas polos consumidores electrointensivos, dándolle a posibilidade de optar, ben
pola aplicación dos coeficientes de perdas de enerxía actualmente imputada a cada
período, ben pola aplicación das perdas técnicas efectivamente producidas.
6. E que estas se apliquen con carácter retroactivo desde o pasado 1 de xaneiro.
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5.1

35663(10/INT-001186)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Vilán Lorenzo, Patricia e 2 máis
Sobre a política do Goberno galego en relación co cumprimento
da Lei 4/2017, do 3 de outubro, de protección e benestar dos
animais de compañía
Publicación da iniciativa, 354, 12.09.2018
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Grupo Parlamentario

Á Mesa do Parlamento

Partido dos
Socialistas
de Galicia

Patricia Vilán Lorenzo, Raúl Fernández Fernández e María Luisa
Pierres López, deputadas e deputado 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 interperlación.
A mediados do mes de agosto, unha veciña do Concello de A Estrada tiña
que ser hospitalizada de urxencia e operada polo brutal ataque feito por un
grupo de cinco cans. A muller, de avanzada idade, sufriu graves feridas na
cabeza, pescozo, pés e brazos. Os cans, son propiedade dun veciño da zona e
campan sen control pola aldea dende o ano 2016 – o mesmo propietario
recoñeceu publicamente que “viven en manada e liberdade” –, nunha finca
duns 5.000 m².
Dende hai varios anos, os veciños puxeron denuncias ante o SEPRONA polo
medo e porque eses cans xa mataran a varios animais da aldea, e o
SEPRONA trasladou informes á Consellería de Medio Ambiente e ao
Concello de A Estrada, mais ningún deles moveu nin un papel e botan balóns
fóra. Agora o asunto está nun dos Xulgados de Instrución da localidade.
Segundo informacións do propio Concello, polo menos un destes cans é de
raza potencialmente perigosa, mais o propietario negouse a entregalo e a
facilitar a entrada no seu domicilio e na finca aos axentes do SEPRONA. “No
fue tan grave como parece pero está claro que la culpa es mía. Se me
escaparon por debajo del alambre. La finca es muy grande y muchas zonas
solo tienen alambre. Los perros escarban y terminan pasando por debajo.
Esta vez la vieron venir y fueron a por ella”, dixo aos medios de
comunicación.
Dende o día 3 de xaneiro deste ano, Galicia ten unha lei de Protección e
Benestar dos Animais de Compañía (lei 4/2017, de 3 de outubro), que
establece multitude de obrigas para os propietarios de animais e de cans de
razas potencialmente perigosas, para os Concellos e para a propia Consellería
de Medio Ambiente, que son os competentes en materia sancionadora.
Por todo o anterior as deputadas e o deputado asinantes interpelan o Goberno
galego nos seguintes termos:
1.- Cumpre o Goberno da Xunta de Galicia a lei de Protección e
Benestar dos Animais de Compañía (lei 4/2017, de 3 de outubro)?
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Grupo Parlamentario

Partido dos
Socialistas
de Galicia

2.- Ten coñecemento o Goberno do acontecido no Concello de A
Estrada?
3.- Que pasou cos informes que xa existían do SEPRONA?
4.- Sabe o Goberno se o propietario dos cans tiña algunha clase de
seguro de responsabilidade civil? Comprobouno?
5.- Sabe o Goberno se a propiedade cumpre as condicións axeitadas,
tamén para cans perigosos, que esixe a lei 4/2017?
6.- Sabe o Goberno se están eses cans identificados?
7.- Sabe o Goberno se o propietario tiña licenza municipal para a súa
tenza e para esas instalacións?
8.- Sabe o Goberno se está ese can potencialmente perigoso inscrito no
Rexistro Municipal? Fixo o Goberno algún recoñecemento dese animal?
9.- Recibira o Goberno algunha comunicación municipal da tenza de
máis de 5 animais?
10.- Vai tomar o Goberno algunha medida provisional, como a retirada
dos cans e/ou o peche das instalacións?
11.- Ten solicitado o Goberno á autoridade xudicial, como fixo o
SEPRONA, a entrada no domicilio?

Pazo do Parlamento, 3 de setembro de 2018

Asinado dixitalmente por:
Patricia Vilán Lorenzo na data 03/09/2018 12:48:59
Raúl Fernández Fernández na data 03/09/2018 12:49:05
María Luisa Pierres López na data 03/09/2018 12:49:13
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Reunión do Pleno do Parlamento
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Hora: 10:00
Orde do día

5.2

39868(10/INT-001316)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Pierres López, María Luisa e 4 máis
Sobre a política do Goberno galego en materia de violencia de
xénero
Publicación da iniciativa, 383, 14.11.2018
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Á Mesa do Parlamento
María Luisa Pierres López, María Dolores Toja Suárez, Patricia Vilán
Lorenzo, Matilde Begoña Rodríguez Rumbo e Juan Manuel Díaz Villoslada,
deputadas e deputado 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.

Todos os días do ano deberían ser 25 de novembro, Día Internacional contra a
Violencia de Xénero.
O Grupo Parlamentario Socialista quere manifestar o seu firme compromiso coas
mulleres vítimas desta lacra social que debe ser erradicada. E para iso
necesitamos o compromiso individual de todos a cidadanía, homes e mulleres, e o
compromiso colectivo de toda a sociedade. Non un só día, senón todos os días do
ano. A violencia machista nos interpela a todos e todas e a nosa obriga é
combatela con todos os medios, empezando polas administracións, cada unha
desde as súas competencias.
Para o Grupo Parlamentario Socialista, garantir unha vida libre de violencia para
as mulleres, as súas fillas e fillos, é un obxectivo prioritario. Non seremos unha
democracia plena mentres existan mulleres ameazadas e inseguras e mentres
algunhas destas mulleres acaben asasinadas.
A violencia de xénero non ten cabida na sociedade que queremos ser, nin na
democracia que queremos consolidar. Eliminala das nosas vidas e protexer ás
vítimas non é unha opción, é unha obriga. As mulleres teñen dereito a vivir en
liberdade e a que as súas vidas non estean en perigo polo feito de ser mulleres.
O combate contra a violencia machista e a atención ás vítimas non poderá
avanzar se non se establecen mecanismos de coordinación entre as diferentes
administracións con competencias na materia. Todas as institucións teñen que
remar xuntas nese obxectivo, por enriba de formulacións políticas e estratexias. E
para que iso sexa posible, hai que dotar as administracións dos recursos
económicos e do persoal especializado que se require.
O Congreso e o Senado aprobaron fai un ano as medidas do Pacto de Estado
contra a Violencia de Xénero cun amplo consenso entre todos os grupos.
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Desde xuño de 2018, España conta cun novo Goberno. Un goberno feminista
comprometido coa igualdade e empeñado en acabar coa violencia de xénero. Das
palabras tense pasado ós feitos. Do inmobilismo á acción e se teñen posto en
funcionamento moitas das medidas do Pacto de Estado contra a Violencia de
Xénero.
Na reunión da Conferencia Sectorial de Igualdade celebrada o pasado 31 de
xullo, á que tamén asistiron representantes da Federación Española de Municipios
e Provincias (FEMP), acordaron por unanimidade os criterios para o reparto dos
100 millóns de euros correspondentes ás comunidades e cidades Autónomas
previstos no Pacto de Estado, e se distribuíu o fondo procedente da Delegación do
Goberno contra a Violencia de Xénero de 9,5 millóns de euros. Do mesmo xeito,
aprobáronse os criterios para o reparto dos 20 millóns de euros contemplados
para os concellos.
O 3 de agosto aprobouse un real decreto lei que xa foi validado por unanimidade
no Congreso dos Deputados, que:
 Devolve as competencias ós concellos na promoción da igualdade e a loita
contra a violencia de xénero, e establece o reparto dos 20 millóns de euros
comprometidos no Pacto, que se dobrarán ata 40 millóns no vindeiro ano.
Os concellos son unha peza imprescindible nesta batalla, o primeiro
recurso, e en ocasións o único, que teñen ó seu alcance as vítimas.
 Modifica a Lei integral contra a violencia de xénero para mellorar a
asistencia nos procesos xudiciais e facilitar o acceso ós recursos de
asistencia, ó introducir que a acreditación de situacións de violencia poida
realizarse a efectos administrativos mediante informe dos servicios sociais
ou dos servicios de acollida. Deste xeito se facilita o acceso a dereitos
laborais e prestacións da Seguridade Social.
 Modifica o Código Civil para que os menores expostos á violencia de
xénero só necesiten o permiso dun proxenitor para recibir atención
psicolóxica. Un maltratador non pode ser un bo pai.
Por outro lado, se volveu a poñer en funcionamento o Observatorio de Saúde das
Mulleres. Tamén se previron solucións habitacionais para mulleres vítimas de
violencia de xénero dentro do Plan estatal de vivenda. E o vindeiro curso escolar
contará con materias en valores e dereitos de igualdade.
De igual modo, nestes momentos, estase a tramitar no Congreso dos Deputados a
Proposición de lei do Grupo Parlamentario Socialista para reformar a Lei
Rúa do Hórreo, s/n, Parlamento de Galicia. 15702 SANTIAGO DE COMPOSTELA
Tlf: 981 551 530 · gp-socialista@parlamentodegalicia.es

95

orgánica do poder xudicial, co obxectivo de formar ós xuíces e maxistrados en
materia de igualdade, así como para aumentar o número de xulgados do penal
especializados en violencia machista.
Tamén recentemente, o Congreso dos Deputados ten admitido a trámite a
Proposición de lei do Grupo Parlamentario Socialista para garantir a igualdade de
trato e oportunidades entre mulleres e homes no emprego e a ocupación, para
avanzar na igualdade efectiva no ámbito empresarial e laboral.
Por outra banda, no avance dos orzamentos para 2019, o Goberno de España
comprometeuse a financiar de xeito completo o Pacto de Estado contra a
Violencia de Xénero.
Polo que respecta á Xunta de Galicia, dende o Grupo Parlamentario Socialista
vén solicitando retiradamente o aumento das partidas de igualdade. Este ano o
incremento nas políticas de violencia de xénero, foi froito fundamentalmente da
aportación de algo máis de 8 millóns por parte do Estado pola aprobación do
Pacto de Estado da Violencia de Xénero, pero no relativo a aportación por fondos
da propia Comunidade deixan constancia da falla de
intención
da
Administración autonómica para sumar esforzos ao menos en igual proporción e
atallar este grave problema que afecta directamente ás mulleres galegas.
As medidas que se prevén poñer en práctica para o 2019, segundo a memoria
orzamentaria presentada, responden en gran medida as recomendacións da propia
Ponencia desenrolada na Comisión de Igualdade, sen embargo chama
poderosamente a atención como se obvia absolutamente algún tipo de medida ou
acción directa no rural galego. Máxime cando do reparto que fixo o Estado de 10
millóns entre todas as comunidades autónomas en función da condición rural,
Galicia é a Comunidade que recibe máis fondos, exactamente un 31,5 % do seu
total, o que supón practicamente o 40 % do total de 8.027.342,48 €.
O gasto deses fondos recibidos do Estado ten que xustificarse coa posta en
práctica de calquera das medidas reflectidas no Pacto de Estado, polo que parece
que un 40 % das mesmas en coherencia cos criterios de adxudicación deberan ir
destinadas especialmente á política de prevención da violencia de xénero no rural.
Nin un só comentario na memoria de orzamentos ó respecto, nin un só.
En definitiva, consenso, si, pero compromiso político tamén.
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Por todo o exposto, as deputadas e o deputado que asinan interpelan ao Goberno
galego nos seguintes termos:
1. En que tipo de accións ou medidas se aplicarán os fondos recibidos do
Pacto de Estado contra a Violencia de Xénero?
2. Que novidades conterán?
3. Cal será o reparto previsto?

Pazo do Parlamento, 6 de novembro de 2018

Asdo.: María Luisa Pierres López
María Dolores Toja Suárez
Patricia Vilán Lorenzo
Matilde Begoña Rodríguez Rumbo
Juan Manuel Díaz Villoslada
Deputadas e deputado do G.P. dos Socialistas de Galicia

Asinado dixitalmente por:
María Luisa Pierres López na data 07/11/2018 17:05:22
María Dolores Toja Suárez na data 07/11/2018 17:05:28
Patricia Vilán Lorenzo na data 07/11/2018 17:05:38
Matilde Begoña Rodríguez Rumbo na data 07/11/2018 17:05:42
Juan Manuel Díaz Villoslada na data 07/11/2018 17:05:44
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5.3

40247(10/INT-001337)
Grupo Parlamentario de En Marea
Solla Fernández, Eva
Sobre a política do Goberno galego para evitar as situacións
de saturación nos servizos de urxencias dos hospitais do
Sergas
Publicación da iniciativa, 386, 21.11.2018
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Á MESA DO PARLAMENTO

Eva Solla Fernández, deputada do Grupo Parlamentar de En Marea, ao abeiro
do disposto no artigo 147 do Regulamento da Cámara, presenta a seguinte
Interpelación.

A falta dunha boa planificación por parte do SERGAS ante o previsible aumento
da demanda asistencial provocada polos picos de enfermidades como a gripe,
resulta cada ano máis evidente, con episodios de saturación das urxencias que
son denunciados de xeito reiterado tanto polo persoal como polas persoas
usuarias.
De feito, o ano pasado, tanto os xefes de urxencias dos diferentes hospitais do
SERGAS, que enviaron un escrito solicitando unha maior planificación, a
Comisión de Centro do CHUAC que viviu episodios de auténtico colapso nas
urxencias e que denunciou a falta dun Plan de Continxencia ou a Asociación de
Pacientes e Usuarios do CHUS, son exemplos de colectivos que poñían en
evidencia publicamente a mala xestión e a falta de recursos.
As amortizacións de prazas e reducións de pranteis durante todos estes anos,
crean unha situación precaria e de dotación insuficiente de persoal, que ten xa un
carácter estrutural e que xunto coa de recursos materiais, ten como consecuencia
que en momentos dun incremento significativo da asistencia, como os que veñen
dados polos picos da gripe ou outra enfermidade infecciosa, a capacidade de
resposta sexa moito menor, facilitando o colapso e a saturación dos servizos tal e
como vemos todos os anos.
O colectivo de profesionais coincide en sinalar un importante déficit na drenaxe
tanto no tempo como na forma, que provoca longas esperas en persoas que xa se
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sabe que teñen que ser ingresadas, pero que aínda así, esperan dende 24 a 72
horas no corredores de urxencias, o que provoca unha acumulación que
condiciona a calidade asistencial así como a intimidade das persoas.
Este ano, entrada xa a campaña de vacinación da gripe, son varios os colectivos
de profesionais que están en folga debido a falta de recursos e a carga asistencial,
cunha nula resposta por parte de Goberno de cara a ter a vontade política de dar
solución a estas situacións. Estes colectivos, resultan ademais de vital
importancia no ámbito da atención nas urxencias, como pode ser o persoal dos
Puntos de Atención Continuada ou o persoal do servizo de urxencias do CHUS.
Unha situación que unida as carencias estruturais e a falta de previsión que
precede a anos anteriores, agrava a falta de capacidade de resposta.
Ante esta situación o Grupo Parlamentario de En Marea presenta a seguinte
Interpelación:
-

Cales son os plans de continxencia que ten previsto o Goberno para evitar
que un ano máis se produzan situacións de saturación nas urxencias?

-

Por que o Goberno non escoita as constantes demandas das e dos
profesionais en relación aos medios e dispositivos de asistencia
necesarios?

-

Cando pensan mellorar os pranteis de traballadoras e traballadores nos
centros públicos galegos coa fin de reducir as saturacións nos servizos de
urxencias?

-

Neste último ano, cantas veces puxeron as e os profesionais en
coñecemento do Goberno a posibilidade de saturación dos servizos?

-

Considera o Goberno que as esperas nos servizos de urxencias é a
axeitada?
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-

Cal é o prazo de tempo que considera aceptable a Xunta de Galicia para a
permanencia nun Servizo de urxencias dende a entrada ata o ingreso en
planta para unha persoa que o teña prescrito?

Santiago de Compostela, 14 de novembro de 2018.

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

Asinado dixitalmente por:

Eva Solla Fernández na data 14/11/2018 18:32:51
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Día: 29.01.2019
Hora: 10:00
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5.4

43058(10/INT-001425)
Grupo Parlamentario de En Marea
Villares Naveira, Luis e Santos Queiruga, Carmen
Sobre a política do Goberno galego en materia de negociación
de acordos con organizacións que cuestionan o autogoberno, os
dereitos humanos e os principios fundamentais da convivencia
Publicación da iniciativa, 414, 18.01.2019
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Á MESA DO PARLAMENTO

Luís Villares Naveira e Carmen Santos Queiruga, deputado e deputada
pertencentes ao Grupo Parlamentario de En Marea, ao abeiro do disposto no
artigo 147 do Regulamento da Cámara, presentan a seguinte Interpelación.

Logo da celebración das eleccións andaluzas do pasado mes de decembro,
asistimos a un proceso de negociación para conformar o novo goberno andaluz,
que supón o inicio da quebra dos piares democráticos do Estado.

As negociacións deben producirse sempre entre partes lexitimadas para o acordo,
e hoxe son moitos os que no Estado español e no conxunto da Unión Europea
opinan que non se pode negociar con forzas que poñan en discusión os mínimos
consensos democráticos e fagan bandeira do machismo e a xenofobia ou a falta
de respecto pola diversidade sexual.

O documento presentado pola ultra dereita

para a negociación co Partido

Popular, coloca a esta organización e a aquelas que negocien ou pacten con ela
fóra do respecto aos valores democráticos. Existe unha enorme contradición entre
defender a democracia e sentarse a negociar, ou acordar, con aqueles que
defenden e expresan posicións neofascistas. Quen avalan estas posicións
CSV: REXISTRO-XotrJs1NT-9
Verificación:
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reproducen modelos do século XX mudando o antisemitismo pola homofobia, a
transfobia, a xenofobia e a islamofobia.

Non se poden poñer en cuestión avances democráticos de enorme calado como a
loita pola igualdade e contra a violencia machista, non poden conformar estas

1 GP En Marea

103

premisas ningunha mesa de negociación, cómpre elaborar cordóns sanitarios que
preserven a nosa democracia.

Asistimos a uns acordos que negan a violencia machista, propoñen eliminar a
memoria histórica, impiden a educación sexual (fundamental para acabar coa
violencia machista), privatizan a educación e a sanidade. En conxunto un
retroceso de décadas en materia de liberdades.
Cómpre hoxe máis que nunca recordar a Simone de Beauvoir “ Basta calquera
crise económicá, política ou relixiosa para que os Dereitos das Mulleres sexan
Vulnerados".

Finalmente, a extrema dereita formulou un escenario de supresión das
Comunidades autónomas, forma de expresión política do autogoberno nacional
de Galicia, tal como recoñece o art. 1 do noso Estatuto de Autonomía.
Consideramos que a cidadanía galega nin recoñece nin ampara unha petición que
nos nega como pobo, e que ten contribuído durante estes últimos 38 anos a
mellorar as condicións de vida da sociedade galega.

Este Parlamento e o Goberno galego no poden xogar á ambigüidade cando os
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pactos e acordos da dereita coa extrema dereita no Estado:

-

Cuestionan o autogoberno de Galicia e o Estado autonómico.

-

Atacan os dereitos fundamentais das mulleres.

-

Cuestionan a Declaración Universal dos Dereitos Humanos.

-

Destrúen principios fundamentais da convivencia.

Cómpre abordar neste contexto un acordo político que, mais aló das lexítimas

2 GP En Marea
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diferenzas, se sustente nun compromiso de blindaxe institucional das nosas
institucións de autogoberno, das liberdades, dos dereitos da muller e da
convivencia que supoñan un compromiso claro para todas as forzas democráticas
que conformamos este Parlamento.

Por estes motivos o Grupo Parlamentario de En Marea, formula a seguinte
Interpelación:
Que valoración fai este goberno, de acordos e negociacións, con organizacións
que cuestionan o autogoberno, atacan os dereitos e liberdades das mulleres,
apuntan contra dereitos humanos fundamentais e cuestionan principios
fundamentais da convivencia?
Santiago de Compostela, 10 de xaneiro de 2019.

Asdo.: Luís Villares Naveira
Carmen Santos Queiruga
Deputado e deputada do G.P. de En Marea.
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Asinado dixitalmente por:

Luis Villares Naveira na data 10/01/2019 13:50:20

Carmen Santos Queiruga na data 10/01/2019 13:50:29
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Preguntas para resposta oral do Presidente da Xunta
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6.1

44231(10/POPX-000124)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Pontón Mondelo, Ana Belén
Sobre as previsións do Goberno galego para a rectificación da
súa política sanitaria de recortes e privatizacións

107

OFICINA PARLAMENTAR

Parlamento de Galiza
Rúa do Hórreo, s/n. Tel. 0034 981 551 545
Fax. 0034 981 551 420. Fax prensa: 0034 981 551 421
gp-bng@parlamentodegalicia.gal
15702 Santiago de Compostela
Galiza

Á Mesa do Parlamento
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:
Que máis ten que pasar para que rectifique a súa política sanitaria de
recortes e privatizacións?

Santiago de Compostela, 21 de xaneiro de 2019

Asdo.: Ana Pontón Mondelo

CSV: REXISTRO-NT2hdGBSv-9
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

Portavoz do G.P. do BNG

Asinado dixitalmente por:
Ana Pontón Mondelo na data 21/01/2019 18:16:00
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Reunión do Pleno do Parlamento
Día: 29.01.2019
Hora: 10:00
Orde do día

6.2

44232(10/POPX-000125)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Fernández Leiceaga, Xoaquín María
Sobre as intencións do Goberno galego respecto da
rectificación en profundidade da súa política sanitaria dos
últimos anos
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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, está disposto a rectificar en profundidade a súa política
sanitaria dos últimos anos?

Pazo do Parlamento, 21 de xaneiro de 2019

Asdo.: Xoaquín Fernández Leiceaga
Portavoz G.P. dos Socialistas de Galicia

Asinado dixitalmente por:

CSV: REXISTRO-2i28Cawmt-7
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

Xoaquín María Fernández Leiceaga na data 21/01/2019 17:33:09

Rúa do Hórreo, s/n, Parlamento de Galicia. 15702 SANTIAGO DE COMPOSTELA
Tlf: 981 551 530 · gp-socialista@parlamentodegalicia.es
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Reunión do Pleno do Parlamento
Día: 29.01.2019
Hora: 10:00
Orde do día

6.3

44233(10/POPX-000126)
Grupo Parlamentario de En Marea
Villares Naveira, Luis
Sobre os recortes nos dereitos da cidadanía
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Á MESA DO PARLAMENTO

Luís Villares Naveira, Voceiro do Grupo Parlamentario 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.
Sr. Presidente, cando vai parar de recortar dereitos á cidadanía galega?
Santiago de Compostela, 21 de xaneiro de 2019.

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

Asinado dixitalmente por:

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

Luis Villares Naveira na data 21/01/2019 17:04:49
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7.

Preguntas ao Goberno
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Reunión do Pleno do Parlamento
Día: 29.01.2019
Hora: 10:00
Orde do día

7.1

44211(10/PUP-000214)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Fernández Gil, César Manuel e 7 máis
Sobre a valoración do Goberno galego respecto dos orzamentos
xerais do Estado para o ano 2019 presentados polo Goberno
central
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Á Mesa do Parlamento

Martín Fernández Prado, Miguel Tellado Filgueira, Jaime Castiñeiras Broz, Jacobo
Moreira Ferro, Marta Novoa Iglesias, Julia Rodríguez Barreira, Gonzalo Trenor
López e Daniel Varela Suanzes-Carpegna, deputados e deputada do Grupo
Parlamentario Popular de Galicia, ao abeiro do disposto no artigo 155.5 e concordantes
do Regulamento da Cámara, presentan ante esta Mesa a seguinte pregunta para a
súa resposta oral en Pleno, polo trámite de urxencia.
Xustificación da Urxencia
A urxencia ven motivada por coñecer de primeira mán en sede parlamentaria o
posicionamento do Goberno Galego sobre este tema.
O día 14 de xaneiro fixéronse públicas as Contas Xerais do Estado para o ano 2019.
No proxecto de Presupostos Xerais do Estado presentado, Galicia perde investimentos
e perde peso no conxunto dos investimentos estatais. Unha perda de fondos que se fai
máis evidente, se cabe, nos orzamentos do Ministerio de Fomento.
Así, mentres o orzamento do Ministerio de Fomento medra en termos xerais e o
investimento territorializado sobe máis aínda no conxunto de España, estas subas
contrastan coa diminución partidas e de investimento territorializado que os
presupostos recollen para a Comunidade galega.
Desde este grupo parlamentario estamos fondamente preocupados ante o que
consideramos un agravio a Galicia e unha falta de compromiso coas necesidades
básicas en materia de infraestruturas.

CSV: REXISTRO-NZieh3UDU-8
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

O proxecto presentado non recolle as partidas necesarias para seguir adiante con
proxectos estratéxicos en materia de infraestruturas viarias; tampouco recolle os fondos
necesarios para seguir avanzando en proxectos ferroviarios xa comprometidos; e no
eido das infraestruturas hidráulicas as partidas que se cuantifican son mínimas.
É por iso que os deputados e deputadas asinantes presentamos a seguinte pregunta
para a súa resposta oral en Pleno, polo trámite de urxencia:
-Que valoración fai o Goberno galego dos Presupostos Xerais do Estado para 2019
presentados polo Goberno central?
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Santiago de Compostela, 21 de xaneiro de 2019.

Asinado dixitalmente por:
Martín Fernández Prado na data 21/01/2019 14:16:14
Miguel Ángel Tellado Filgueira na data 21/01/2019 14:16:49
Jaime Castiñeira Broz na data 21/01/2019 14:16:59
Jacobo Moreira Ferro na data 21/01/2019 14:17:08
Marta Novoa Iglesias na data 21/01/2019 14:17:30
María Julia Rodriguez Barreira na data 21/01/2019 14:17:48
Gonzalo Trenor López na data 21/01/2019 14:18:00

CSV: REXISTRO-NZieh3UDU-8
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

Daniel Luis Varela Suanzes-Carpegna na data 21/01/2019 14:18:24
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7.2

42998(10/POP-005086)
Grupo Parlamentario de En Marea
Sánchez García, Antón e 2 máis
Sobre as intencións do Goberno galego en relación coa
modificación da Lei 8/2012, do 29 de xuño, de vivenda de
Galicia, co fin de regular o concepto de vivenda baleira para
efectos do recargo no cobro do IBI e o establecemento do
dereito de tanteo e retracto
Publicación da iniciativa, 414, 18.01.2019
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Á MESA DO PARLAMENTO

Antón Sánchez García, Marcos Cal Ogando e Julia Torregrosa Sañudo,
deputados e deputada do Grupo Parlamentar de En Marea, ao abeiro do disposto
no artigo 155 do Regulamento da Cámara, presentan a seguinte Pregunta para a
súa resposta oral en Pleno.

O 18 de decembro de 2018 foi publicada no BOE Real Decreto-ley 21/2018, de
14 de decembro, de medidas urxentes en materia de vivenda e aluguer.
Entre outros aspectos en dito RDL recolle unha demanda dende hai tempo
reclamada por En Marea e que é recollida no título IV.
Nel recóllense as medidas en materia económica e fiscal, e inclúe en primeiro
lugar a modificación do texto refundido da Lei Reguladora das Facendas Locais,
aprobado por Real Decreto Lexislativo 2/2004, de 5 de marzo, no que ten que ver
co Imposto sobre Bens Inmobles.
Modifícase a regulación do recargo previsto para os inmobles de uso residencial
desocupados con carácter permanente, mediante a súa remisión á correspondente
normativa sectorial de vivenda, autonómica ou estatal, con rango de lei, ao
obxecto de que poida ser aplicado polos concellos mediante a aprobación da

CSV: REXISTRO-wmQ9UG6BO-7
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

correspondente ordenanza fiscal.
Di así:
“O apartado 4 do artigo 72 queda redactado nos seguintes termos: «4. Dentro dos
límites resultantes do disposto nos apartados anteriores, os concellos poderán
establecer, para os bens inmobles urbanos, excluídos os de uso residencial, tipos
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diferenciados atendendo aos usos establecidos na normativa catastral para a
valoración das construcións. Cando os inmobles teñan atribuídos varios usos
aplicarase o tipo correspondente ao uso da edificación ou dependencia principal.
Devanditos tipos só poderán aplicarse, como máximo, ao 10 por cento dos bens
inmobles urbanos do termo municipal que, para cada uso, teña maior valor
catastral, a cuxo efecto a ordenanza fiscal do imposto sinalará o correspondente
limiar de valor para todos ou cada un dos usos, a partir do cal serán de aplicación
os tipos incrementados. Tratándose de inmobles de uso residencial que se atopen
desocupados con carácter permanente, os concellos poderán esixir unha recarga
de ata o 50 por cento da cota líquida do imposto. Dentro deste límite, os
concellos poderán determinar mediante ordenanza fiscal unha única recarga ou
varios en función da duración do período de desocupación do inmoble. A
recarga, que se esixirá aos suxeitos pasivos deste tributo, devengarase o 31 de
decembro e liquidarase anualmente polos concellos, unha vez constatada a
desocupación do inmoble en tal data, xuntamente co acto administrativo polo que
esta se declare. A estes efectos terá a consideración de inmoble desocupado con
carácter permanente aquel que permaneza desocupado de acordo co que se
estableza na correspondente normativa sectorial de vivenda, autonómica ou
estatal, con rango de lei, e conforme aos requisitos, medios de proba e
procedemento que estableza a ordenanza fiscal. En todo caso, a declaración
municipal como inmoble desocupado con carácter permanente esixirá a previa
audiencia do suxeito pasivo e a acreditación polo Concello dos indicios de
desocupación, a regular na devandita ordenanza, dentro dos cales poderán figurar

CSV: REXISTRO-wmQ9UG6BO-7
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

os relativos aos datos do padrón municipal, así como os consumos de servizos de
subministración.»
Como a propia lei mandata e como é necesario para que os concellos que así o
decidan poidan utilizar este instrumento legal para gravar a especulación
inmobiliaria axudando a mobilizar a vivenda baleira, compre modificar a Lei
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8/2012, de 29 de xuño, de Vivenda de Galicia definindo o concepto de vivenda
baleira.
Tamén se introduce a translación lexislativa do dereito ao tanteo e retracto das
vivendas con arrendatarios.
«7. Non haberá lugar aos dereitos de tanteo o retracto cando a vivenda arrendada
se venda conxuntamente coas restantes viviendas ou locais propiedade do
arrendatario que formen parte dun mesmo inmoble nin tampouco cando se
vendan de forma conxunta por distintos propietarios a un mesmo comprador a
totalidade dos pisos e locais do inmoble. En tales casos, a lexislación sobre
vivenda poderá establecer o dereito de tanteo y retracto, respecto á totalidade do
inmoble, en favor do órgano que designe a Administración competente en
materia de vivenda, resultando de aplicación o disposto nos apartados anteriores
aos efectos da notificación do exercicio de tales dereitos.
Se no inmoble só existira unha vivenda, o arrendatario terá os dereitos de tanteo e
retracto previstos neste artigo.»
A translación á lexislación galega pode crear un instrumento útil para que dende
as administracións se poida actuar na defensa da estabilidade dos arrendatarios.
Por todo o exposto o Grupo Parlamentario de En Marea presenta a seguinte
pregunta para resposta oral en Pleno:
-

Contempla o Goberno galego a modificación da Lei 8/2012 de vivenda de

CSV: REXISTRO-wmQ9UG6BO-7
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

Galiza para trasladar o concepto de vivenda desocupada, para os efectos
dos recargos no cobro do IBI, e o dereito de tanteo e retracto,
contemplados no Real Decreto-ley 21/2018, de 14 de decembro, de
medidas urxentes en materia de vivenda e aluguer?
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Santiago de Compostela, 10 de xaneiro de 2019.

Asdo.: Antón Sánchez García
Marcos Cal Ogando
Julia Torregrosa Sañudo
Deputados e deputada do G.P. de En Marea.

Asinado dixitalmente por:

Antón Sánchez García na data 10/01/2019 12:42:36

Marcos Cal Ogando na data 10/01/2019 12:42:43

CSV: REXISTRO-wmQ9UG6BO-7
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

Julia Torregrosa Sañudo na data 10/01/2019 12:42:51
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7.3

42261(10/POP-004928)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Tellado Filgueira, Miguel Ángel e 6 máis
Sobre a valoración que fai o Goberno galego sobre o
investimento de 218 millóns de euros anunciado por Endesa na
central das Pontes de García Rodríguez
Publicación da iniciativa, 410, 14.01.2019
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Á Mesa do Parlamento
Miguel Tellado Filgueira, María Antón Vilasánchez, Sandra Vázquez Domínguez,
Marta Nóvoa Iglesias, Moisés Blanco Paradelo, Moisés Rodríguez Pérez e Cristina
Romero Fernández, deputados e deputadas do Grupo Parlamentario Popular de
Galicia, ao abeiro do disposto no artigo 152 e concordantes do Regulamento da
Cámara, presentan ante esa Mesa a seguinte pregunta para a súa resposta oral en
Pleno.
Desde o Grupo Parlamentario Popular reiteramos en numerosas ocasións o noso
compromiso coa actividade económica e industrial como garantía de xeración de
riqueza na nosa terra. Por este motivo apoiamos a instalación de empresas no noso
territorio e os plans de inversión das mesmas destinados a consolidar a súa produción
e os postos de traballo.
O consello de administración de Endesa aprobou acometer os traballos de adaptación
da planta das Pontes á Directiva de Emisións Industriais (DEI) da Unión Europea, que
requerirá dunha inversión de 218 millóns de euros. Con este proxecto, a intención da
eléctrica é prolongarlle a vida útil outros vinte anos, ademais de reducir
substancialmente as súas emisións.
En concreto, as medidas a implantar consisten na mellora da desulfuración e a
desnitrificación no proceso de xeración de electricidade. Segundo o publicado, con esta
intervención, reducirase nun 80 % as emisións de dióxido de azufre e o 60 % as de
óxido de nitróxeno. Deste xeito, avanzouse que comezarán este mesmo ano a obra, e
que se prolongarán durante catro exercicios, ata xuño de 2020.
Na pasada vaga de frío e seca propiciada polo prolongado anticiclón de comezos de
ano, as centrais galegas que utilizan carbón traballaron a pleno rendemento debido ao
baixo aporte ao pool eléctrico das eólicas e hidráulicas.
Por todo o exposto, os deputados asinantes formulan a seguinte pregunta en Pleno:
Que valoración fai o Goberno galego sobre a inversión de 218 millóns de euros
anunciada por Endesa na central das Pontes?

CSV: REXISTRO-944MlxrwZ-9
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

Santiago de Compostela, 28 de decembro de 2018
Asinado dixitalmente por:
Miguel Ángel Tellado Filgueira na data 28/12/2018 12:39:31
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Maria Antón Vilasánchez na data 28/12/2018 12:39:39
Sandra Vázquez Dominguez na data 28/12/2018 12:39:44
Marta Novoa Iglesias na data 28/12/2018 12:39:51
Moisés Blanco Paradelo na data 28/12/2018 12:39:58
Moisés Rodríguez Pérez na data 28/12/2018 12:40:04

CSV: REXISTRO-944MlxrwZ-9
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

Cristina Isabel Romero Fernández na data 28/12/2018 12:40:12
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7.4

42357(10/POP-004958)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Presas Bergantiños, Noa e 5 máis
Sobre a posición do Goberno galego diante do Estado e da
Unión Europea ao respecto da transición enerxética
Publicación da iniciativa, 410, 14.01.2019
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Parlamento de Galiza
Rúa do Hórreo, s/n. Tel. 0034 981 551 545
Fax. 0034 981 551 420. Fax prensa: 0034 981 551 421
gp-bng@parlamentodegalicia.gal
15702 Santiago de Compostela
Galiza

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

A transición enerxética é unha obriga de futuro diante da que Galiza ve limitada
a súa capacidade de decisión e intervención tanto pola falta de soberanía como pola
incapacidade voluntaria dun goberno que non actuou de forma anticipada para
prepararse ás esixencias do marco comunitario.
Cómpre recordar que no noso territorio temos a presenza de dúas importantes
centrais termoeléctricas que traballan con carbón importado: a de Meirama, posta en
marcha en 1980 e máis a das Pontes, sendo postos en marcha os seus diferentes grupos a
partir de 1976. Esta forma de xeración ten un importante impacto no medio ambiente
debido á alta emisión de CO2 e de gases causantes de acidificación. Reducir este
impacto é importante pois, alén das obrigas legais, repercutiría na minoración dun
impacto innegable no medio e na calidade do aire. Algo que sofren s e os galegos,

CSV: REXISTRO-3wekJvS1K-8
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

especialmente destas comarcas, malia non obteren beneficios de pertencer a unha
comunidade co papel de produtora enerxética. Polo tanto, a aposta tecnolóxica pola
redución destas emisións así como a modernización de cara a unha futura e necesaria
transición enerxética debe ser unha preocupación dos poderes públicos, tanto no control
e esixencia ás empresas privadas como no diálogo para que a súa execución sexa en
tempo e forma.

1
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Parlamento de Galiza
Rúa do Hórreo, s/n. Tel. 0034 981 551 545
Fax. 0034 981 551 420. Fax prensa: 0034 981 551 421
gp-bng@parlamentodegalicia.gal
15702 Santiago de Compostela
Galiza

Porén, o goberno da Xunta de Galiza ten estado ausente destas dúas funcións. O
tempo pasa e os obxectivos fixados para 2020, aos que o Estado Español se
comprometeu a nivel europeo, están cada vez máis cerca. Neste sentido, o Ministerio
para a Transición Enerxética ten anunciado negociacións coas Comunidades Autónomas
diante do cronograma de cumprimento das obrigas europeas así como da expectativa da
posíbel descarbonización durante a próxima década.
A falta de impulso dunha política enerxética coherente e estábel por parte do
Estado e da Xunta de Galiza non ten derivado na ausencia dunha planificación propia
para un programa galego de transición enerxética. Así mesmo, non garanten a día de
hoxe a adaptación das térmicas galegas a estes parámetros, especialmente no caso de
Meirama. A non adaptación nesta fase de transición podería traer consecuencias graves
en varios planos, dunha banda a improvisación a respecto de como resulta para Galiza o
mapa de produción, doutra banda en termos de postos de traballo e de impacto en
comarcas de por si nun proceso socioeconómico complexo.
No futuro inmediato, desde o Bloque Nacionalista Galego entendemos que é
urxente tanto que se teña en conta a voz de todos os sectores implicados, con especial
atención ás e aos traballadores, así como unha planificación conxunta, de país, diante
non só da cuestión concreta do cumprimento dos obxectivos de 2020 senón de cara ao
deseño de transición enerxética que debe acometerse no futuro. Unha posición aínda
máis necesaria se temos en conta a marxinación de Galiza nos Plans da Minaría, por

CSV: REXISTRO-3wekJvS1K-8
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

incumprimento e, no caso do vixente, por exclusión. Unha exclusión que pon en perigo
a obtención de fondos no presente, fondos que saen dos impostos das e dos galegos e
galegas.
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Parlamento de Galiza
Rúa do Hórreo, s/n. Tel. 0034 981 551 545
Fax. 0034 981 551 420. Fax prensa: 0034 981 551 421
gp-bng@parlamentodegalicia.gal
15702 Santiago de Compostela
Galiza

Por todo isto formúlase a seguinte pregunta para resposta oral en Pleno:
Ten avaliado o goberno galego a posición que debe defender Galiza diante do
Estado e de Europa a respecto da transición enerxética?

Santiago de Compostela, 2 de xaneiro de 2019

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

Asinado dixitalmente por:

CSV: REXISTRO-3wekJvS1K-8
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

Noa Presas Bergantiños na data 02/01/2019 12:26:03

María Montserrat Prado Cores na data 02/01/2019 12:26:08

Ana Pontón Mondelo na data 02/01/2019 12:26:09
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Parlamento de Galiza
Rúa do Hórreo, s/n. Tel. 0034 981 551 545
Fax. 0034 981 551 420. Fax prensa: 0034 981 551 421
gp-bng@parlamentodegalicia.gal
15702 Santiago de Compostela
Galiza

Xose Luis Rivas Cruz na data 02/01/2019 12:26:11

Olalla Rodil Fernández na data 02/01/2019 12:26:12

CSV: REXISTRO-3wekJvS1K-8
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

Xosé Luis Bará Torres na data 02/01/2019 12:26:13
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7.5

44219(10/PUP-000211)
Grupo Parlamentario de En Marea
Villares Naveira, Luis e 13 máis
Sobre as actuacións que vai desenvolver a Xunta de Galicia
para evitar a parada dos fornos na empresa Ferroatlántica e
as súas consecuencias
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Á MESA DO PARLAMENTO
Luís Villares Naveira, Antón Sanchez García, Carmen Santos Queiruga,
Paula Vázquez Verao, Anxeles Cuña Bóveda, Flora Miranda Pena, Marcos
Cal Ogando, Pancho Casal Vidal, Luca Chao Perez, Julia Torregrosa
Sañudo, Paula Quinteiro Araujo, Davide Rodríguez Estévez, Eva Solla
Fernández e Manuel Lago Peñas, deputadas e deputados pertencentes ao
Grupo Parlamentario de En Marea, ao abeiro disposto no artigo 155.5 do
Regulamento da Cámara, presentan a seguinte PREGUNTA para a súa resposta
oral en Pleno, con carácter urxente.

Xustificación da Urxencia.

Ferroatlántica ven de anunciar o peche durante seis meses dos seus fornos nº 13
e 14 onde fabrica Ferromanganeso.
Isto suporá a paralización de varias empresas auxiliares, a non renovación de
contratos eventuais e o risco de presentación dun ERE por parte da empresa. As
escusas da empresa, xustificadas na baixada das axudas de interrumpibilidade,
son totalmente inadmisibles tendo en conta as características de autoprodutor que
ten a compañía, o que lle permitiría abastecerse de electricidade a custos moi
inferiores as do mercado.
Ferroatlántica prefire facer un negocio fabuloso vendendo a enerxía no mercado
CSV: REXISTRO-0OGDs795c-9
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

no canto de abastecer ás súas propias factorías, condición que sustenta a
concesión das centrais.
As materias primas para a fabricación de ferromanganeso xa están a ser
trasladadas a outras factorías de fora de España para, desde alá, aprovisionar aos
clientes actuais de Cee e Dumbría.
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Por todo o anteriormente sinalado, o Grupo Parlamentario de En Marea formula a
seguinte Pregunta para a súa resposta oral en Pleno, con carácter urxente:

Ante a evidencia da parada de fornos en Ferroatlántica, que actuacións pensa
desenvolver a Xunta de Galicia para evitar esta situación e as súas
consecuencias?
Santiago de Compostela, 21 de xaneiro de 2019.

Asinado dixitalmente por:

Luis Villares Naveira na data 21/01/2019 17:05:23

Antón Sánchez García na data 21/01/2019 17:05:29

Carmen Santos Queiruga na data 21/01/2019 17:05:35

Paula Vázquez Verao na data 21/01/2019 17:05:43

María de los Ángeles Cuña Bóveda na data 21/01/2019 17:05:49

CSV: REXISTRO-0OGDs795c-9
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Eva Solla Fernández na data 21/01/2019 17:05:52

Luca Chao Pérez na data 21/01/2019 17:05:55

Paula Quinteiro Araújo na data 21/01/2019 17:05:58

Flora María Miranda Pena na data 21/01/2019 17:06:01
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José Manuel Lago Peñas na data 21/01/2019 17:06:04

Francisco Casal Vidal na data 21/01/2019 17:06:06

David Rodríguez Estévez na data 21/01/2019 17:06:09

Marcos Cal Ogando na data 21/01/2019 17:06:12

CSV: REXISTRO-0OGDs795c-9
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Julia Torregrosa Sañudo na data 21/01/2019 17:06:15
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7.6

42295(10/POP-004938)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Díaz Villoslada, Juan Manuel e 3 máis
Sobre a valoración que fai a Xunta de Galicia acerca do
proxecto do novo polo tecnolóxico da Coruña Cidade das TIC,
impulsado pola Universidade da Coruña en colaboración co
Clúster TIC Galicia
Publicación da iniciativa, 410, 14.01.2019
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Á Mesa do Parlamento

Juan Manuel Díaz Villoslada, Matilde Begoña Rodríguez Rumbo, Abel Fermín Losada
Álvarez, e María Concepción Burgo López, deputados e deputadas pertencentes ao
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, ao abeiro do disposto no artigo 152 do
Regulamento da Cámara, presentan ante esa mesa a seguinte pregunta para a súa
resposta oral en Pleno.

A Universidade da Coruña (UDC) vén de anunciar o impulso a un reto estratéxico para
o sector tecnolóxico da información e das comunicacións en Galicia, a creación da
Cidade das TIC, unha potente infraestrutura para a imbricación das empresas
tecnolóxicas cos centros académicos e de investigación desta universidade nas áreas
TIC. Este proxecto, que nace en estreita colaboración co Clúster TIC Galicia, presenta
para A Coruña o que sería o maior centro tecnolóxico de Galicia, converténdose no eixo
internacional de innovación en Galicia, en rede cos outros polos tecnolóxicos existentes
en Santiago, Vigo ou As Rozas en Lugo.
Importantes empresas locomotoras do sector tecnolóxico verían positivamente a
creación deste espazo de colaboración, que se radicaría nas instalacións da actual
Fábrica de Armas da Coruña e que, pertencente ao Ministerio de Defensa, deberá contar
cun novo proxecto industrial unha vez se reverta a actual concesión da empresa
Hércules de Armamento por incumprimento concesionario. Este novo proxecto
tecnolóxico que impulsa a UDC absorbería e reciclaría ao persoal do actual
concesionario. Dada a capacidade das instalacións da Fábrica de Armas, este proxecto
sería compatible con outros posibles usos, conforme ao planeamento urbanístico
municipal da Coruña.

CSV: REXISTRO-bQqe1WHdM-8
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Análise e xestión de datos, especialmente en contornas Big Data, intelixencia artificial,
servizos biodixitais, ciberseguridade, etc. serían áreas clave para este proxecto, no que
incide ademais a nova aposta da UDC pola especialización coa posta en marcha do seu
Campus Innova, que ten como misión afondar nas súas fortalezas arredor das TIC, na
súa hibridación con outras áreas de coñecemento como as ciencias da vida, a enxeñaría
civil, a edificación, a aeronáutica ou a bioloxía avanzada.
Na creación deste novo ecosistema de integración de investigadores, centros
tecnolóxicos e empresas, o papel de apoio, impulso e colaboración activa das
administracións públicas resulta esencial, tanto desde unha perspectiva institucional,
como social e económica. A implicación nun proxecto clave para Galicia require o
compromiso ao máis alto nivel por parte do Goberno galego. A Consellería de
Economía, Emprego e Industria, nas súas tres vertentes competenciais, como o propio
Igape ou a Gain deben ser motores deste proxecto. O papel tanto da Deputación
Provincial coma do Concello da Coruña tamén será estratéxico para acadar o máximo
consenso institucional entorno a este novo polo tecnolóxico na Coruña. Tamén o do
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conxunto de axentes económicos e sociais vencellados a esta importante iniciativa será
preciso para o seu éxito.

Polo exposto os deputados e as deputadas que asinan preguntan:
Que valoración fai a Xunta de Galicia sobre o proxecto do novo polo tecnolóxico da
Coruña Cidade das TIC, impulsado pola Universidade da Coruña en colaboración co
Clúster TIC Galicia?

Pazo do Parlamento, 28 de decembro de 2018

Asinado dixitalmente por:
Juan Manuel Díaz Villoslada na data 28/12/2018 13:21:45
Matilde Begoña Rodríguez Rumbo na data 28/12/2018 13:21:55
Abel Fermín Losada Álvarez na data 28/12/2018 13:21:59
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Maria de la Concepción Burgo López na data 28/12/2018 13:22:07
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Reunión do Pleno do Parlamento
Día: 29.01.2019
Hora: 10:00
Orde do día

7.7

42815(10/POP-005045)
Grupo Parlamentario de En Marea
Solla Fernández, Eva
Sobre o modelo de xestión do Servizo de transporte sanitario
urxente terrestre en Galicia
Publicación da iniciativa, 414, 18.01.2019

137

Á MESA DO PARLAMENTO
Eva Solla Fernández, deputada pertencente ao Grupo Parlamentario 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 contrato de concesión respecto ao Servizo de transporte sanitario urxente
terrestre en Galicia leva dende que se sacou a concurso en cuestión. O modelo
mercantilista polo que aposta a Xunta de Galicia ante un servizo básico como é o
das ambulancias, provoca que non se preste coa calidade que precisa, tal e como
levamos comprobando todo este tempo e como xa se ten denunciado en
diferentes ocasións.
Durante as primeiras fases do procedemento, algunhas pequenas empresas de
ambulancia xa advertían das consecuencias da baixa nas condicións económicas
ao non ver factible poder prestar un servizo de calidade con eses prezos.
A primeira noticia de incumprimento chegou da man dos recortes para as
condicións laborais do persoal do servizo, cando un ano despois da adxudicación
do mesmo, a Federación Galega de Empresarios de Ambulancias, solicitaba non
aplicar o Convenio Colectivo por unha suposta capacidade económica para
mantelo.

CSV: REXISTRO-i4smSSN2u-8
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En medio do empeoramento das condicións laborais das traballadoras e
traballadores, a adxudicación en si mesma era levada ao xulgado por suposta
prevaricación, provocando que co inicio deste investigación, a policía xudicial
solicitase informes periciais que desvelaban que as ambulancias non cumprían
coa normativa vixente en materia de seguridade, en cuestións como o exceso de
pesou ou a falta de rodas de reposto.
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Non faltos de problemas no servizo, antes de rematar o ano a propia Federación
Galega de Empresarios de Ambulancias ven de solicitarse á Fundación do 061 a
resolución do contrato.
Todos estes feitos, amosan o fracaso no mantemento dun modelo xestión que
prima criterios económicos fronte a condicións laborais dignas e servizo de
calidade.
Por todo o anterior o Grupo Parlamentario de En Marea formula a seguinte
pregunta para a súa resposta oral en Pleno:
-

Teñen feito dende o Goberno algún estudo respecto ao cambio a un
modelo de xestión directa do servizo?

Santiago de Compostela, 9 de xaneiro de 2019.

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

Asinado dixitalmente por:

CSV: REXISTRO-i4smSSN2u-8
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Eva Solla Fernández na data 09/01/2019 12:10:56
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7.8

44212(10/PUP-000213)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Toja Suárez, María Dolores e Otero Rodríguez, Patricia
Sobre as medidas concretas que vai levar a cabo o Goberno
galego para dotar de seguridade o porto de Malpica
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Á Mesa do Parlamento

María Dolores Toja Suárez e Patricia Otero Rodríguez, deputadas 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 urxente para a súa resposta oral en Pleno.
Xustificación da urxencia. A urxencia vén motivada pola gravidade dos feitos
ocorridos no mes de decembro no Porto de Malpica coa perda dunha vida
humana, e a necesidade de adoptar medidas urxentes para evitar novas desgrazas.
Na madrugada do 20 de decembro o pesqueiro Silvosa no porto de Malpica,
como consecuencia das correntes e remuíños que provocan un perigo constante
golpeou un muro da dársena e envorcou. Como resultado houbo unha persoa
falecida. O resto dos tripulantes conseguiron chegar ao porto polos seus propios
medios. Unha traxedia que se podía ter evitado.
Simplemente, calquera persoa que tivese a oportunidade de ver saír un barco
deste porto, sorprenderíase da valentía que se precisa para realizar esta manobra,
unha operación que debería ser rutineira está a provocar accidentes dramáticos
máis a miúdo do desexado. As correntes dificultas as manobras de saída. É
evidente a situación de perigo que supón esta operación nas condicións actuais,
cualificada no medio mariño como de pericia, valentía e temeridade.
Non é un tema novo, lévase moito tempo advertindo dos riscos de non acometer
as obras para evitar a situación de perigo da bocana. A pesares diso, nos
orzamentos do ano 2019 non hai partidas establecidas para realizar os estudos
técnicos ou as obras que eliminen o alto nivel de risco existente no porto.

CSV: REXISTRO-Y6vOwYGT3-9
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Cando O Plan Estratéxico de Galicia 2015-2020 (PEG), comeza a súa recta final,
establecendo coma unha das súas liñas de actuación “a construción das novas
infraestruturas necesarias para a mellora da seguridade e das condicións de
traballo das persoas que se dedican á pesca” resulta especialmente preocupante
o seu incumprimento dada a situación dalgúns portos galegos, que non cómpren
cos requisitos mínimos de seguridade, á espera de actuacións concretas.
Pero, diante dos obxectivos estratéxicos, só podemos falar da irresponsabilidade
dun Goberno que, coñecedor da situación, e que implantou como obxectivo a
modernización dos portos galegos mediante a dotación de medidas de seguridade
necesarias, non cumpre cos propósitos que el mesmo estableceu, e por iso cada
saída do porto de Malpica continúa a ser unha operación cun enorme risco para
as persoas que se dedican a estes labores.
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Cabe, polo tanto, preguntarse se ante a gravidade da situación o Goberno galego
ten decidido que actuacións vai desenvolver para evitar novas desgrazas, por iso
as deputadas que asinan preguntan:
Que medidas concretas vai levar a cabo o Goberno galego para dotar de
seguridade o porto de Malpica?
Pazo do Parlamento, 21 de xaneiro de 2019

Asinado dixitalmente por:
María Dolores Toja Suárez na data 21/01/2019 12:41:50
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Patricia Otero Rodríguez na data 21/01/2019 12:42:02
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7.9

44213(10/PUP-000212)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Prado Cores, María Montserrat e 5 máis
Sobre as medidas que vai adoptar a Consellería do Mar para
mellorar a seguridade nas costas, así nos portos como o de
Malpica
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OFICINA PARLAMENTAR

Parlamento de Galiza
Rúa do Hórreo, s/n. Tel. 0034 981 551 545
Fax. 0034 981 551 420. Fax prensa: 0034 981 551 421
gp-bng@parlamentodegalicia.gal
15702 Santiago de Compostela
Galiza

Á Mesa do Parlamento
Montserrat Prado Cores, Xosé Luis Rivas Cruz, Noa Presas Bergantiños,
Olalla Rodil Fernández, Luis Bará Torres e Ana Pontón Mondelo, 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
A urxencia vén xustificada pola preocupación social existente en relación coa
seguridade marítima despois dos naufraxios que se produciron no mes de decembro
pasado.

Exposición de motivos
A finais do mes de decembro nas costas de Galiza viviuse unha auténtica
traxedia ao producirse con apenas vinte e catro horas de diferenza dous naufraxios que
se cobraron a vida de cinco mariñeiros. O primeiro o día 19 a 4.5 millas do Cabo
Fisterra o barco cerqueiro Sen Querer 2, co triste balance de tres mariñeiros mortos e un
CSV: REXISTRO-QDDcZe9Ut-7
Verificación:
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a día de hoxe aínda desaparecido. Ao día seguinte, 20 de decembro, O Silvosa
envorcaba e afundía no mesmo peirao de Malpica por mor das correntes xeradas na
entrada da dársena, levándose por diante a vida do patrón do mesmo.
A seguridade das xentes do mar debe ser unha prioridade para o Goberno
galego, non poden xogarse a vida continuamente cando saen a faenar e moito menos no
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OFICINA PARLAMENTAR

Parlamento de Galiza
Rúa do Hórreo, s/n. Tel. 0034 981 551 545
Fax. 0034 981 551 420. Fax prensa: 0034 981 551 421
gp-bng@parlamentodegalicia.gal
15702 Santiago de Compostela
Galiza

propio porto como no caso de Malpica, por causa dunha infraestrutura que non garante a
seguridade nas manobras das embarcacións na entrada e saída da dársena.

Polas razóns expostas, o Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego, a
través das deputadas e deputados asinantes, formula a seguinte pregunta para a súa
resposta oral ante o Pleno, polo trámite de urxencia:
Despois dun mes de decembro tráxico para as xentes do mar, que medidas ten
previsto adoptar a Consellaría do Mar para mellorar a seguridade tanto nas nosas costas
como en portos como o de Malpica?

Santiago de Compostela, 21 de xaneiro de 2019

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

Asinado dixitalmente por:
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Parlamento de Galiza
Rúa do Hórreo, s/n. Tel. 0034 981 551 545
Fax. 0034 981 551 420. Fax prensa: 0034 981 551 421
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15702 Santiago de Compostela
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María Montserrat Prado Cores na data 21/01/2019 16:34:29

Ana Pontón Mondelo na data 21/01/2019 16:34:34

Xose Luis Rivas Cruz na data 21/01/2019 16:34:36

Olalla Rodil Fernández na data 21/01/2019 16:34:37

Noa Presas Bergantiños na data 21/01/2019 16:34:39

CSV: REXISTRO-QDDcZe9Ut-7
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

Xosé Luis Bará Torres na data 21/01/2019 16:34:40
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