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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 12 de febreiro de 2019, ás 10:00 horas, no pazo do Parlamento.
De acordo coa Xunta de Portavoces e a Mesa, na reunión do día 5 de febreiro de 2019, a
orde do día da sesión é a seguinte:
Punto 1.

Textos lexislativos

1.1

Debate de toma en consideración da Proposición de lei, do Grupo
Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego, orgánica de Transferencia
de Competencias á Comunidade Autónoma de Galicia en materia de
Salvamento Marítimo e Loita contra a Contaminación Mariña (doc. núm.
20123, 10/PPLC-000006)
Publicación da iniciativa, BOPG n,°211, do 15.11.2017

1.2

Debate de toma en consideración da Proposición de lei, do Grupo
Parlamentario dos Socialistas de Galicia, reguladora da actividade dos
grupos de interese en Galicia (doc. núm. 41626, 10/PPL-000033)
Publicación da iniciativa, BOPG n. ° 398, do 14.12.2018

Punto 2.

Comparecencias

2.1

45055 (10/CPP-000091)
Da Sra. conselleira de Infraestruturas e Mobilidade, por petición propia,
para informar da situación actual do calendario e das perspectivas do Plan
de transporte público de Galicia

2.2

37715 (l0/CPP-000081)
Do Sr. conselleiro do Medio Rural, 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

45115 (l0/MOC-000125)
Grupo Parlamentario de En Marea
Solla Fernández, Eva
Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego para evitar as
situacións de saturación nos servizos de urxencias dos hospitais do Sergas.
(Moción, a consecuencia da Interpelación n° 40247, publicada no BOPG n°
386, do 21.11.2018, e debatidana sesión plenaria do 21.01.2019)

3.2

45116 (10/MOC-000126)
Grupo Parlamentario de En Marea
Villares Naveira, Luis

Sra. deputada! Sr. deputado do Parlamento de Galicia
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Sobre a defensa pola Xunta de Galicia, nos espazos políticos e
institucionais e nos acordos que leve a cabo, dos dereitos humanos, da
igualdade de mulleres e homes e do autogoberno. (Moción, a consecuencia
da Interpelación n° 43058, publicada no BOPG n° 414, do 18.01.2019, e
debatida na sesión plenaria do 21.01.2019)
3.3

45124(10/MOC-000123)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Pierres López, María Luisa
Sobre a posición do Parlamento de Galicia e as actuacións que debe levar a
cabo o Goberno galego en materia de violencia de xénero. (Moción, a
consecuencia da Interpelación n° 39868, publicada no BOPG n° 383, do
14.11.2018, e debatida na sesión plenaria do 2 1.01.2019)

3.4

45125 (10/MOC-000124)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Vilán Lorenzo, Patricia
Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego en relación co
cumprimento da Lei 4/2017, do 3 de outubro, de protección e benestar dos
animais de compañía. (Moción, a consecuencia da Interpelación n° 35663,
publicada no BOPG n° 354, do 12.09.2018, e debatida na sesión plenaria
do 21.01.2019)

Punto 4.

Proposicións non de lei

4.1

25169 (10/PNP-001794)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Blanco Rodríguez, Noela e 2 máis
Sobre a implantación polo Goberno galego do Servizo de Hemodinámica
as 24 horas do día no Complexo Hospitalario Universitario de Ourense
Publicación da iniciativa, BOPG n.°260, do 14.02.2018

4.2

41431 (10/PNP-003132)
Grupo Parlamentario de En Marea
Sánchez García, Antón e Cal Ogando, Marcos
Sobre a demanda polo Goberno galego ao Goberno central relativa á defensa
da inclusión da conexión Vigo-Oporto no Corredor Atlántico, dentro do
Proceso de reforma dos regulamentos UE 1315/2013 e 1316/2013 do
Parlamento e do Consello Europeo
Publicación da iniciativa, BOPG n. ° 397, do 13.12.2018

4.3

41484 (l0/PNP-003 140)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Pierres López, María Luisa e 4 máis
Sobre a posta en marcha polo Goberno galego dun plan de vivenda para a

Sra. deputada! Sr. deputado do Parlamento de Galicia

2
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emancipación xuvenil
Publicación da iniciativa, BOPG n. ° 397, do 13.12.2018
4.4

42795 (l0/PNP-003210)
Grupo Parlamentario de En Marea
Solla Fernández, Eva
Sobre as actuacións que debe realizar a Xunta de Galicia destinadas a levar
a cabo a xestión directa do Servizo de transporte sanitario urxente terrestre
en Galicia
Publicación da iniciativa, BOPG n. 04J4, do 18.01.2019

4.5

43939 (l0/PNP-003268)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Pontón Mondelo, Ana Belén e 5 máis
Sobre o Proxecto de orzamentos xerais do Estado para 2019 en relación co
investimento para Galicia
Publicación da iniciativa, BOPG n.°417, do 23.01.2019
Publicación correccións, BOPG n. 0423, do 31,01.2019

4.6

44345 (l0/PNP-003308)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Tellado Filgueira, Miguel Angel e 19 máis
Sobre o posicionamento do Parlamento de Galicia respecto ao Proxecto de
lei de orzamentos xerais do Estado para o 2019
Publicación da iniciativa, BOPG n.° 423, do 31.01.2019

4.7

44503 (l0/PNP-003325)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Bará Torres, Xosé Luís e 5 máis
Sobre as demandas que debe realizar o Goberno galego ao Goberno central
en relación co prezo das peaxes nas autoestradas AP-9 e AP-53
Publicación da iniciativa, BOPG n.° 423, do 31.01.2019

4.8

44787 (10/PNP-003348)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Núñez Feijóo, Alberto e 40 máis
Sobre a posición do Parlamento de Galicia en relación coa situación de
Venezuela.
Publicación da iniciativa pola vía de urxencia, BOPG n. 423, do
31.01.2019

Punto 5.

Interpelacións

5.1

41288 (l0/INT-001377)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Torrado Quintela, Julio e Blanco Rodríguez, Noela

Sra. deputada! Sr. deputado do Parlamento de Galicia
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Sobre a política do Goberno galego en relación coa situación do servizo de
pediatría no Sistema galego de saúde
Publicación da iniciativa, BOPG n.° 397, do 13.12.2018
5.2

43481 (1O/INT-001434)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Prado Cores, María Montserrat e 5 máis
Sobre a política do Goberno galego diante da situación da sanidade pública
galega
Publicación da iniciativa, BOPG n.°417, do 23.01.2019

5.3

43899 (1O/INT-001440)
Grupo Parlamentario de En Marea
Cal Ogando, Marcos e Sánchez García, Antón
Sobre o incremento da mortalidade nas estradas galegas
Publicación da iniciativa, BOPG n.°417, do 23.01.2019

Punto 6.

Preguntas para resposta oral do Presidente da Xunta

6.1

45341 (lO/POPX-000127)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Pontón Mondelo, Ana Belén
Sobre as previsións do Goberno galego respecto do exercicio das súas
competencias en materia de sanidade rectificando os recortes e
privatizacións para garantir o dereito das persoas á saúde

6.2

45342 (1O/POPX-000128)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Fernández Leiceaga, Xoaqumn María
Sobre as actuacións previstas polo Goberno galego para igualar o nivel
competencial de Galicia co das outras nacionalidades históricas

6.3

45343 (lO/POPX-000129)
Grupo Parlamentario de En Marca
Villares Naveira, Luis
Sobre a valoración do Goberno galego respecto da situación actual do
autogoberno en Galicia

Punto 7.

Preguntas ao Goberno

7.1

45339 (lO/PUP-000222)
Grupo Parlamentario de En Marca
Cuña Bóveda, Maria de los Angeles
Sobre os funcionarios que forman parte da mutualidade que substituíu ao
Centro Galego de Bos Aires en Ospaña

Sra. deputada! Sr. deputado do Parlamento de Galicia
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7.2

43711 (10/POP-005204)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Castiñeira Broz, Jaime e 6 máis
Sobre o investimento previsto pola Xunta de Galicia, no marco do
programa Rexurbe, para a adquisición e posterior rehabilitación de
inmobles nos núcleos históricos de Ferrol, Betanzos, Lugo e Ourense
Publicación da iniciativa, BOPG n. ° 417, do 23.01.2019

7.3

45329 (l0/PUP-000221)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Álvarez Martínez, Luis Manuel e Pierres López, María Luisa
Sobre a valoración do Goberno galego respecto das execucións
orzamentarias do Ministerio de Fomento na Comunidade Autónoma de
Galicia nos anos 2015, 2016 e 2017

7.4

45340 (10/PUP-000223)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Tellado Filgueira, Miguel Angel e 8 máis
Sobre a avaliación do Goberno galego respecto da viaxe institucional a
Miami e Nova York anunciada polo presidente da Xunta de Galicia para
reforzar as relacións económicas e comerciais cos Estados Unidos de
América

7.5

44410 (1OIPOP-005304)
Grupo Parlamentario de En Marca
Chao Pérez, Luca e Cuña Bóveda, Maria de los Angeles
Sobre as razóns da facturación ás familias das reparacións dos equipos
informáticos facilitados ao alumnado que forma parte da iniciativa de
educación dixital E-Dixgal na modalidade de cesión de uso
Publicación da iniciativa, BOPG n.°423, do 31.01.2019

7.6

43716 (10/POP-005205)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Pérez Seco, José Manuel e 2 máis
Sobre as actuacións previstas polo Goberno galego para solucionar a
situación na que se atopa o servizo de pediatría nos concellos de Moeche,
Cerdido, As Somozas e San Sadurniño
Publicación da iniciativa, BOPG n.° 417, do 23.01.2019

7,7

45316 (lO/PUP-000220)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Presas Bergantiños, Noa e 5 máis
Sobre as previsións da Xunta de Galicia respecto da ampliación do
funcionamento do servizo de hemodinámica do Complexo Hospitalario
Universitario de Ourense ás 24 horas do día

Sra. deputada! Sr. deputado do Parlamento de Galicia

5

7.8

42711 (1O/POP-005027)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Vilán Lorenzo, Patricia e 3 máis
Sobre o cumprimento do convenio asinado coa Deputación Provincial de
Pontevedra o 22 de xaneiro de 1991 e ratificado no ano 2000 respecto da
finca de Lourizán, en Pontevedra
Publicación da iniciativa, BOPG n.° 414, do 18.01.2019

7.9

43949 (1OIPOP-005256)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Rivas Cruz, José Luis e 5 máis
Sobre as axudas para previr os danos causados polo lobo e o porco bravo
na gandería e nos cultivos agrícolas
Publicación da iniciativa, BOPG n.°417, do 23.01.2019

Os grupos parlamentarios poderán presentar emendas ás mocións e ás proposicións non
de lei ata seis horas antes do inicio da sesión, ao abeiro do disposto no artigo 161.2 do
Regulamento.
O que Ile comunico para o seu coñecemento e a súa convocatoria á devandita reunión.
Santiago de Compostela, 5 de febreiro de 2019

Miguel Ángel Santalices Vieira
Presidente
Asinado dixitalmente por:
Miguel Angel Santalices Vieira, Presidente na data 05/02/2019 18:17:32

Sra. deputada! Sr. deputado do Parlamento de Galicia
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Xoaquín María Fernández Leiceaga
Martín Fernández Prado
María Ángeles García Míguez
Carlos Gómez Salgado
José González Vázquez
José Manuel Lago Peñas
Abel Fermín Losada Álvarez
Beatriz Mato Otero
Flora María Miranda Pena
Jacobo Moreira Ferro
Antonio Mouriño Villar
María Guadalupe Murillo Solís
María Isabel Novo Fariña
Marta Nóvoa Iglesias
Aurelio Alfonso Núñez Centeno
Alberto Núñez Feijóo
Patricia Otero Rodríguez
Rosa Oubiña Solla
José Alberto Pazos Couñago
José Manuel Pérez Seco
María Luisa Pierres López
Ana Belén Pontón Mondelo
María Montserrat Prado Cores
Paula Prado del Río
Jesús Miguel Prado Patiño
Noa Presas Bergantiños
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Pedro Puy Fraga
Rosa María Quintana Carballo
Paula Quinteiro Araújo
José Manuel Rey Varela
José Luis Rivas Cruz
Olalla Rodil Fernández
Marta Rodríguez Arias
María Julia Rodríguez Barreira
David Rodríguez Estévez
Moisés Rodríguez Pérez
Matilde Begoña Rodríguez Rumbo
Marta María Rodríguez-Vispo Rodríguez
Cristina Isabel Romero Fernández
Alfonso Rueda Valenzuela
María Soraya Salorio Porral
Antón Sánchez García
Miguel Ángel Santalices Vieira
Carmen Santos Queiruga
Eva Solla Fernández
Miguel Ángel Tellado Filgueira
María Dolores Toja Suárez
Julio Torrado Quintela
Julia Torregrosa Sañudo
Gonzalo Trenor López
Daniel Luís Varela Suanzes-Carpegna
Sandra Vázquez Domínguez
Paula Vázquez Verao
Daniel Vega Pérez
Patricia Vilán Lorenzo
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

P
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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: 12.02.2019
Hora: 10:00
Orde do día

1.

Textos lexislativos
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Reunión do Pleno do Parlamento
Día: 12.02.2019
Hora: 10:00
Orde do día

1.1

20123(10/PPLC-000006)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Proposición de lei, para presentar perante o Congreso dos
Deputados, orgánica de transferencia de competencias á
Comunidade Autónoma de Galicia en materia de salvamento
marítimo e loita contra a contaminación mariña
Publicación da iniciativa, 211, 15.11.2017
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Parlamento de Galiza
Rúa do Hórreo, s/n. Tel. 0034 981 551 545
Fax. 0034 981 551 420. Fax prensa: 0034 981 551 421
gp-bng@parlamentodegalicia.gal
15702 Santiago de Compostela
Galiza

Á Mesa do Parlamento
O Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego (BNG), a través
da súa portavoz, ao abeiro do disposto no artigo 163 do Regulamento da Cámara, e
ao amparo do artigo 87.2 da Constitución e do artigo 10.1 do Estatuto de
Autonomía de Galiza, que permite a posibilidade de exercer, desde o Parlamento
de Galiza, a iniciativa lexislativa ante as Cortes do Estado, presenta a seguinte
Proposición de Lei Orgánica de Transferencia de Competencias a
Comunidade Autónoma de Galiza en materia de Salvamento Marítimo e
Loita contra a Contaminación Mariña, para presentar polo Parlamento de
Galiza no Congreso dos Deputados.

I.- EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
A estratéxica situación do noso país para o tráfico marítimo de mercadorías
entre Europa, América e África, converte as costas galegas en punto de paso
obrigado dun denso tráfico internacional. Segundo dados oficiais, cada ano
atravesan o Dispositivo de Separación do Tránsito Marítimo de Fisterra,
aproximadamente 45.000 buques, dos cales uns 14.000 transportan mercadorías
perigosas. A isto debemos engadirlle a inmensa actividade que se desenvolve por
todo o litoral galego con centos de embarcacións pesqueiras faenando nos seus
caladoiros tradicionais e sometidas a unhas condicións meteorolóxicas duras, con
borrascas, temporais, e mar moitas veces en condicións adversas.
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Neste contexto, nas nosas costas prodúcense un elevado número de
episodios de emerxencia, avarías, remolques, naufraxios e sinistros que con
demasiada frecuencia está a ter un custe en vidas humanas.
No caso de tráfico marítimo de mercadorías son coñecidos accidentes que
tiveron gran repercusión mediática como o do “Mar Exeo”, “Casón”, “Urquiola”,
“Andros Patria”, “Erwick”, “Polycommander”, ou o “Prestige”. Aos que
poderíamos sumar outros que embarrancaron, ou sufriron accidentes, en augas
galegas como o “Kristal”, “Kabou”, “Ramdane Aldane”, “Alejandro I”, “MSC
Pride”, o pesqueiro de Muros, “Boavista”, abordado e fundido polo mercante
“Mallorquín”, o afundimento do “North Spirit”, a colisión do “Florence” e o
“Afrodita” co resultado do afundimiento do primeiro, e un longo etcétera, algúns
dos cales ocasionaron nas nosas costas graves danos medioambientais e elevadas
perdas económicas.
Tamén na actividade pesqueira na última década téñense producido graves
sinistros como: “Mar Nosso”, “Mar de Marín”, “Santa Ana”, “Nuevo Ana”,
“Regino Jesús”, “Serviola”, “Loamar Segundo”, “Punta Robaleira Uno”, “Tabar”,
“Nuevo

Luz”,

“Ficha

Segundo”,

“Villa

de

Aguete”,

“Rosamar”,

“Cordero”,”Sombriza”, “Nuevo Amorín”, “MF Díaz”, “Sempre Casina”, “O
Bahía”, “Nuevo Sara”, “Paquito II”, “Nuevo Marcos”, “Rebeca”, “Alba”, etc., que
teñen levado a vida de moitos dos seus tripulantes pero tamén posto en evidencia a
precarización da actividade pesqueira, cun modelo de política pesqueira
comunitaria de afogamento e escasa rendibilidade que acaba pagandoa os
traballadores.
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Nos últimos tempos véñense producido tamén importantes retrocesos nos
sistemas operativos de seguranza e salvamento marítimo, coa privatización dos
sistemas de radiocomunicación marítimas (xestionados agora por Albertis
Telecom); vendidos a unha empresa privada (INAER), os helicópteros de
salvamento “Pesca I” e “Pesca II”; declarado inoperante o helicóptero da Costa da
Morte en misións nocturnas; aprobado o Decreto 130/2012 polo que se establecen
tarifas polas operacións de salvamento (e que loxicamente disuade ás vítimas
potenciais de sinistros á hora de pedir axuda); publicación do Real Decreto
963/2013 que diminúe o número e rebaixa as titulacións das tripulacións mínimas
de seguridade; privatización das embarcacións e das tripulacións de salvamento
(xestionadas pola empresa REMOLCANOSA), quedando o rescate e asistencia
baixo o protagonismo de compañías privadas baixo réxime de concesión e cun
criterio dual; pode compatibilizar a actividade privada de remolque e asistencia co
servizo público de auxilio e salvamento.
Pódese afirmar que Galiza padece a taxa máis alta de sinistralidade
marítima europea, sendo un dos lugares onde se levan producido maiores
agresións por contaminación. Nos últimos anos tense imposto unha política
pesqueira que obrigou ao noso país a ter que despezar unha parte importante da
nosa flota pesqueira. Hoxe xa representamos menos do 50% do total da flota do
Estado español, pero en cambio seguimos a padecer máis do 80% no número de
mortes do sector pesqueiro. Unha situación inadmisible, que debemos modificar.
Os recentes sinistros puxeron en evidencia, entre outras cousas, a
inadecuación do actual modelo de salvamento marítimo vixente no Estado español
en relación as peculiaridades que presenta o litoral galego, e a necesidade, de
organizar para e dende Galiza, un dispositivo propio, máis eficaz, profesional e

16

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

operativo baixo control público galego, e con capacidade para inserirse nos planos
e protocolos de emerxencia a por en marcha
Compre, xa que logo, que Galiza adquira capacidade política de decisión en
torno a un tema que é vital para o futuro do noso País. Galiza debe ter dereito a
elaborar e executar unha política propia en materia de salvamento marítimo e loita
conta a contaminación mariña, e a crear o seu propio dispositivo de titularidade
pública, se prexuízo da coordinación necesaria, neste terreo cos gobernos do reino
de Estado español e a república de Portugal.
O Artigo 150.2 da Constitución Española establece que o Estado poderá
transferir ou delegar nas Comunidade Autónomas, por medio de Lei Orgánica,
facultades correspondentes a materia de titularidade estatal, definidas e
especificadas no artigo 149.1.
Tamén no Estatuto de Autonomía de Galiza, a través do Artigo 36
recoñecese a posibilidade de que a Comunidade Autónoma Galega solicite do
Estado a transferencia ou delegación de competencias, sendo o Parlamento de
Galiza a institución en que recae a responsabilidade de formular as solicitudes de
transferencia.
Xa que logo, tanto o Estatuto de Autonomía como a Constitución deixan
aberta a posibilidade de trasladar de maneira indefinida materias competencial que
viñan sendo exercidas polo Goberno Central cara ás Comunidades Autónomas a
medida que estas vaian asentándose tanto xurídica como socialmente.
Dentro das materias de competencia do Estado fixadas dentro do Artigo
149.1 especifícase no punto 20º a Mariña Mercante, que inclúe tal e como se
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define nas letras e) e f) do Artigo 6 da Lei 27/1992, do 24 de novembro, de Portos
do Estado e da Mariña Mercante, as funcións de salvamento marítimo e loita
contra a contaminación mariña.
As actividades de Salvamento Marítimo, da Protección do Tránsito no Mar
e Loita contra a Contaminación Mariña son actuacións fundamentais para a
Comunidade Autónoma da Galiza, xa que estamos ante a principal potencia
pesqueira da Unión Europea e unha zona cun Dispositivo de Separación do
Tránsito Marítimo polo que pasa grande parte do tránsito mundial de
embarcacións con materiais perigosos. Por estas características que son específicas
da Comunidade Autónoma de Galiza, e despois dos problemas de coordinación
que se deron entre as diferentes administracións nos últimos accidentes, convértese
nunha necesidade que as institucións propias da Galiza asuman as competencias
nestas materias para poder deseñar unha política adaptada á realidade peculiar das
nosas costas.

II.- ANTECEDENTES


Artigo 150.2 da Constitución Española de 1978.



Artigo 149.1.20 da Constitución Española de 1978.



Artigo 36 do Estatuto de Autonomía de Galiza.



Real Decreto Lexislativo 2/2011, de 5 de setembro, polo que se

aproba o Texto Refundido da Lei de Portos do Estado e da Marina
Mercante.
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Lei 27/1992, de 24 de novembro, de Puertos do Estado e da Marina

Mercante.


Lei 62/1997, de 26 de decembro, de modificación da Lei 27/1992.



Lei 48/2003, de 26 de novembro, de réxime económico e de

prestación de servizos dos portos de interese xeral.


Lei 33/2010, de 5 de agosto, de modificación da Lei 48/2003.



Convenio das Nacións Unidas sobre Dereito do Mar, asinada en

Montego Bay (Xamaica), o 10 de decembro de 1982.


Convenio Internacional da Organización Marítima Internacional

(OMI) para previr a contaminación dos buques 1973/1978, na súa forma
modificada polo protocolo de 1978 (MARPOL).


Convenio Internacional (OMI) sobre Seguranza da Vida Humana no

Mar (SOLAS)


Convenio Internacional (OMI) sobre Cooperación, Preparación e

Loita contra a Contaminación por Hidrocarburos, 1990.


Convenio internacional sobre responsabilidade civil por danos

causados pola contaminación das augas do mar por hibrocarburos, 1969.


Convenio

internacional

(OMI)

sobre

Responsabilidade

e

Indemnización de Danos en relación co Transporte Marítimo de
Substancias Nocivas e Potencialmente Perigosas, 1996 (Convenio SNP).
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Convenio Internacional (OMI) sobre Salvamento Marítimo, 1989.



Protocolo de 1992 ao Convenio internacional sobre a constitución

dun fondo internacional de indemnización de danos causados pola
contaminación de hidrocarburos.

III.- ARTICULADO
Artigo primeiro.- Obxecto da lei
A presente Lei ten por obxecto transferir, de acordo co disposto nos artigos
150.2 da Constitución e de 36 do Estatuto de Autonomía para Galiza,competencias
de titularidade estatal á Comunidade Autónoma de Galiza, nos termos recollidos
nos artigos seguintes.

Artigo segundo.- Transferencia de competencias.
Transferirase á Comunidade Autónoma de Galiza a competencia exclusiva
en materia de Salvamento Marítimo e Loita contra a Contaminación Mariña no
ámbito da Comunidade Autónoma de Galiza.

Artigo terceiro.- Funcións encomendadas.
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En virtude do disposto na presente Lei, unha vez realizado o traspaso de
servizos correspondentes, a Comunidade Autónoma de Galiza terá encomendadas
as seguintes funcións:
1º.- Prestación de servizos de busca, rescate e salvamento marítimo.
2º.- Control e axuda de tránsito marítimo.
3º.- Prevención e loita contra a contaminación do medio mariño.
4º.- Servizo de remolque e embarcacións auxiliares.
5º.- Elaboración dun Plano Galego de Servizos Especiais de Salvamento da
Vida Humana no Mar e da Loita contra a Contaminación do Medio Mariño que
deberá coordinarse co Plano Nacional de Salvamento, con outros países que teñan
augas limítrofes, e coa Unión Europea.
6º.- A determinación das zonas de fondeo e de manobra nos portos
localizados na Comunidade Autónoma de Galiza.
7º.- Elaboración de informes vinculantes na determinación das canles de
entrada e saída dos portos naqueles aspectos relacionados coa seguranza marítima.
8º.- Establecer os criterios das manobras de buques que porten mercadorías
perigosas ou se encontren en condicións excepcionais.
9º.- A realización dos servizos de practicase e remolque.
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10º.- A supervisión técnica nos portos situados en territorio galego dos
buques autorizados polos acordos internacionais, incluídos aqueles que estean en
fase de construción e das mercadorías a bordo dos mesmos.
11º.- Supervisión daqueles aspectos relacionados coa seguranza marítima
nas labores de estiba e desestiba.

Artigo cuarto.- Transferencia de competencias de execución
Transfírese así mesmo, a competencia de execución da lexislación do
Estado en materia de formación e outorgamento de títulos das ensinanzas e
formación específica relacionadas co Salvamento Marítimo e a loita contra a
contaminación do medio mariño e coa realización do servizo de prácticas.
Igualmente será competencia da Xunta de Galiza a determinación dos
requisitos profesionais e de titulacións mínima e a realización das probas precisas
para desenvolver funcións de practicase.

Artigo quinto.- Delimitación das competencias
De conformidade co disposto nos apartados 4º e 29º do artigo 149.1 da
Constitución Española, o contido das competencias transferidas entendese sen
prexuízo das competencias en materia de Defensa e Seguranza Pública que
seguirán correspondendo ao Estado.
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Artigo sexto.- Modalidades de control
A Comunidade Autónoma de Galiza adaptará o exercicio das competencias
transferidas pola presente Lei Orgánica ao seguintes principios e controis:
a) A Comunidade Autónoma de Galiza facilitará á Administración do
Estado a información que esta solicite sobre as materias correspondentes.
b) As facultades e servizos transferidos manterán nivel de eficacia que
teñan no momento da transferencia.

Artigo sétimo: Traspaso de servizos
1.- As Comisións Mixtas de traspaso de servizos precisarán os medios
materias e financeiros que sexan necesarios para o cumprimento das funcións
comprendidas nos ámbitos de competencias que se transfiren na presente Lei e, se
é o caso, concretarán cales das funcións se realizarán a través de órganos de
cooperación, ou axustarán o seu exercicio a planos ou programas de carácter xeral.
2.- En todo caso, os recursos transferidos garantirán financiamento
suficiente para o desenvolvemento das funcións transferidas en termos dinámicos
e observarán o principio de lealdade institucional contemplado en lexislación en
materia de financiación autonómica.

Disposición Adicional.- Acordos Internacionais
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O Goberno Central informará e contará coa opinión do Goberno galego nos
procesos de negociación de novos acordos internacionais relacionados coa
Seguranza Marítima no Mar e Loita contra a Contaminación Mariña.

Disposición final.- Entrada en vigor
A presente Lei Orgánica entrará en vigor ao día seguinte da súa publicación
no Boletín Oficial do Estado, e será publicada tamén no Diario Oficial de Galiza.

Santiago de Compostela, 13 de novembro de 2017

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

Asinado dixitalmente por:

Ana Pontón Mondelo na data 13/11/2017 10:13:00
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41626(10/PPL-000033)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Proposición de lei reguladora da actividade dos grupos de
interese en Galicia
Publicación da iniciativa, 398, 14.12.2018
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Á Mesa do Parlamento

O Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, a través do portavoz e ao
abeiro do disposto no artigo 122 do Regulamento da Cámara, presenta ante esa
mesa a seguinte Proposición de lei reguladora da actividade dos grupos de
interese en Galicia.

Exposición de motivos
I
A xestión pública debe involucrarse cada vez máis fondamente na formulación
de políticas que contribúan á mellora da calidade nas súas actuacións, de tal xeito
que reforce a lexitimidade na toma de decisións, ao mesmo tempo que faga máis
transparentes e participativos os procesos de elaboración das súas normas, plans
ou programas.
A actuación de grupos de interese ante os poderes públicos, sendo lexítima,
necesita dun axeitado marco que garanta a correcta información das súas
prácticas, xa que se trata dunha forma de exercicio dos mecanismos de
participación nos asuntos públicos que permite un intercambio de informacións e
de puntos de vista que pode ser proveitoso para o interese xeral. Pero existe o
risco de que estes mecanismos poidan dar lugar a situacións nas que
determinados grupos de interese cheguen a ter un exceso de capacidade para
influír no sentido das decisións.
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Precisamente é esta evidencia, xunto cos valores de integridade e ética pública os
que deben inspirar a acción dos poderes públicos nun marco democrático, o que
motiva a elaboración desta lei, cuxo obxecto é que esa capacidade de influencia
quede sometida ás esixencias de transparencia e a un código de conduta que
inclúa as prácticas e actitudes que deben seguir os grupos de interese na súa
actuación.
Evitar a opacidade é primordial, para poder garantir o interese xeral e fiscalizar
con bo criterio a actuación dos poderes públicos, tal e como xa foi posto de
manifesto por algunhas institucións internacionais do talle da Organización para
a Cooperación e o Desenvolvemento Económico (OCDE), a Comisión Europea
ou o Consello de Europa, e son numerosos os poderes públicos que regularon nos
últimos anos tal actividade, no que se contan varias comunidades autónomas.
Con esta lei incorpóranse á normativa da Xunta de Galicia os principios
reguladores que os organismos internacionais reflectiron nas súas
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recomendacións. Unha actividade que debe ser pública para que a cidadanía teña
pleno acceso á información sobre todo o que incide no comportamento das
institucións e das autoridades.
Cabe recordar que os poderes públicos están obrigados a facilitar a participación
de toda a cidadanía na vida política, económica, cultural e social, ben
directamente ou mediante representantes, tal e como establece a Constitución
española nos seus artigos 9.2 e 23. Ademais, a Constitución tamén garante, no
seu artigo 103, a obxectividade da Administración pública na consecución do
interese xeral e a imparcialidade do persoal funcionario no exercicio do seu
cargo.
No mesmo sentido, o Estatuto de autonomía de Galicia recolle, no seu artigo 4,
que “correspóndelles aos poderes públicos de Galicia promover as condicións
para que a liberdade e a igualdade do individuo e dos grupos en que se integran
sexan reais e efectivas, remover os obstáculos que impidan ou dificulten a súa
plenitude e facilitar a participación de todos os galegos na vida política,
económica, cultural e social”. Este dereito da cidadanía galega a participar, de
forma individual, ou colectiva na vida política, económica, cultural e social de
Galicia, ao mesmo tempo que promover a participación dos axentes sociais e do
conxunto da sociedade civil nos asuntos públicos, ten igualmente o seu sustento
legal no artigo 28.1 do propio Estatuto, que recoñece a competencia da
Comunidade Autónoma galega para regular o réxime xurídico da Administración
pública de Galicia.
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A Lei 1/2016, do 18 de xaneiro, de transparencia e bo goberno recolle e define
aqueles suxeitos aos cales serán aplicables as obrigas de transparencia e regula,
así mesmo, a obriga doutros suxeitos de colaboraren con aqueles na satisfacción
das solicitudes de información pública. Pero deixa fóra do seu ámbito a
actividade concreta aos grupos de interese, os cales deben ser obxecto dunha
formulación específica, no ámbito do fomento do diálogo transparente cos grupos
de interese da sociedade galega e da súa implicación no deseño das políticas
públicas. Esta lei supera tal omisión, pese a que, desde o punto de vista do
ordenamento da Unión Europea, xa se contaba daquela co antecedente do Acordo
Interinstitucional do Parlamento Europeo e a Comisión Europea do 23 de xuño
de 2011, cuxa versión revisada entrou en vigor o 1 de xaneiro de 2015.
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II
A lei estrutúrase en cinco títulos, vinte e tres artigos, dúas disposicións
adicionais, unha disposición derrogatoria e dúas disposicións finais.
No título preliminar regúlase o seu obxecto e o ámbito de aplicación, delimitando
o que se debe entender como actividade de grupo de interese e o seu ámbito de
aplicación.
O Rexistro de grupos de interese está regulado no título segundo, e divídese en
tres capítulos. O primeiro fai referencia ao seu réxime de funcionamento, e
establece o seu carácter público e gratuíto para dar coñecemento á cidadanía da
identidade desas persoas e organizacións; así como das actividades que estas
realizan ante a Xunta de Galicia, o que supón a aplicación, necesaria e ineludible,
dos principios de transparencia e publicidade en relación coa Administración
pública. No capítulo segundo establécese, con carácter de mínimo, un código de
conduta para os grupos de interese, de obrigado cumprimento. No capítulo
terceiro prevense os mecanismos que se poden facer servir para controlar a
veracidade dos datos achegados ao Rexistro de grupos de interese, que
consistirán en actuacións de verificación, procedementos de alerta, tramitación de
denuncias e investigacións para o efecto, que deberán ter o seu correspondente
desenvolvemento regulamentario.
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O título terceiro establece a necesaria coordinación e control en todo o
relacionado cos grupos de interese co Comisionado da Transparencia, segundo se
regula na Lei 1/2016, do 18 de xaneiro, de transparencia e bo goberno, para que
poda ter a información necesaria, á súa vez establece que poderá solicitar a
documentación que considere precisa no cumprimento das súas funcións e levar a
cabo as acción de control.
O título cuarto inclúe a regulación do que a doutrina denomina habitualmente
pegada normativa, e que fai referencia á publicidade dos contactos que a
Administración pública manteña cos grupos de interese durante a elaboración dos
anteproxectos de lei e os proxectos de decreto, debendo reflectirse nun informe
que se publicará no Portal de Transparencia da Xunta de Galicia, co obxectivo de
asegurar que a influencia destes grupos sexa transparente e non
desproporcionada. Esta ferramenta de participación persegue mellorar a calidade
das normas, abundar nas prácticas que definen o bo goberno e reducir o número
de litixios, na medida en que se facilita a resolución de conflitos nos estadios
anteriores á aprobación dos preceptos legais que deben rexer situacións nas que
converxan intereses diversos.
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O título quinto recolle un réxime sancionador específico en materia de grupos de
interese, no que se tipifican os feitos que se deben considerar infracción e as
sancións que poden comportar. Da mesma maneira, clarifícanse os órganos
competentes, en cada caso, para incoar, instruír e resolver os procedementos
sancionadores correspondentes.
As dúas disposicións adicionais inclúen os mecanismos de colaboración que se
poderán adoptar coas entidades da Administración local e co Parlamento de
Galicia para promover a transparencia na actividade de grupos de interese nos
seus respectivos ámbitos.
Por último, as disposicións finais concretan
desenvolvemento da lei e a súa entrada en vigor.

a

habilitación

para

o

TÍTULO I
DISPOSICIÓNS PRELIMINARES
Artigo 1. Obxecto da lei
1. O obxecto desta lei é regular a actividade dos grupos de interese na súa
participación na adopción de políticas públicas e na elaboración dos proxectos
normativos, de acordo cos principios de legalidade, publicidade, transparencia,
rendición de contas e responsabilidade na xestión pública.
2. Considérase actividade de grupo de interese aos efectos desta lei, calquera
comunicación directa ou indirecta, ca finalidade de influír na toma de decisións
públicas levada a cabo por ou en nome dun grupo organizado de carácter privado
ou non gobernamental, en beneficio dos seus propios intereses ou para terceiras
persoas.
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Artigo 2. Ámbito de aplicación
1. Considéranse grupos de interese as persoas físicas e as organizacións que,
tendo ou non personalidade xurídica, leven a cabo a actividade á que fai
referencia o artigo 1.2 desta lei, incluíndo as persoas e organizacións que a
desenvolvan en nome de terceiras persoas, tales como consultarías, organizacións
non gobernamentais, sociedades, asociacións industriais ou profesionais, colexios
profesionais, sindicatos e organizacións empresariais, talleres ou grupos de
ideas, despachos de profesionais, organizacións relixiosas ou organizacións
académicas, entre outros.
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2.- Non teñen a consideración de actividade de grupo de interese para os efectos
desta lei:
a)

As reunións e actos de carácter meramente protocolario.

b)

As actividades realizadas por entidades privadas en execución de
funcións públicas, cando estean delegadas en virtude dunha lei.

c)

A intervención en procesos de participación pública previstos en
normas legais ou regulamentarias.

d)

A participación en órganos colexiados de consulta e participación
da Administración da Xunta de Galicia e do sector público
instrumental regulados por normas legais ou regulamentarias.

e)

As comunicacións e actividades, tanto de asesoramento como
destinadas a obter información sobre a natureza ou o alcance de
dereitos ou obrigacións das persoas, entidades sen ánimo de lucro,
empresas ou grupos de empresas na aplicación dunha lei ou para o
exercicio de dereitos ou iniciativas establecidos polo ordenamento
xurídico.

f)

As actividades relativas á prestación de asesoramento xurídico ou
profesional vinculadas directamente a defender os intereses
afectados por procedementos administrativos.

h)

As actividades de conciliación ou mediación e arbitraxe levadas a
cabo no marco da súa normativa específica de aplicación.

i)

As actividades de conciliación ou mediación realizadas no marco
da normativa vixente.

3. As disposicións desta lei serán aplicables aos cargos públicos e persoal do
sector autonómico, integrado, de acordo coa Lei 16/2010, do 17 de decembro, de
organización e funcionamento da Administración xeral e do sector público
autonómico de Galicia, pola Administración xeral da Comunidade Autónoma de
Galicia e polas súas entidades instrumentais.
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TÍTULO II
Capítulo primeiro
Rexistro de grupos de interese
Artigo 3. Natureza e ámbito
1. No ámbito da Administración da Xunta de Galicia e do seu sector público
instrumental crearase un rexistro de grupos de interese para facilitar a súa
identificación pública e o control de todas as súas actividades, con independencia
da canle ou medio utilizado.
2. O rexistro de grupos de interese é un rexistro electrónico, de natureza
administrativa e carácter público e gratuíto. Os datos que conteña deberán estar
dispoñibles periodicamente a través do Portal da Transparencia da Xunta de
Galicia.

Artigo 4. Inscrición
1. Todos os grupos de interese deben estar inscritos no Rexistro de grupos de
interese, e sen esta inscrición non poderán manter reunións ou entrevistas coas
persoas indicadas no artigo 2.3.
2. A inscrición formalizarase a instancia dos grupos de interese, mediante a
presentación dunha solicitude, e a resolución correspondente ditarase polo órgano
responsable do rexistro nun prazo máximo de quince días. A recepción, remisión
e notificación de solicitudes, declaracións, escritos e comunicacións entre o
órgano responsable do rexistro e os interesados farase efectiva a través de medios
electrónicos de acordo coa lexislación vixente en materia de procedemento
administrativo.
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3. A solicitude de inscrición deberase acompañar de información sobre as
actividades que levan a cabo, os seus ámbitos de interese e o seu financiamento.
Se se realiza tal actividade por conta de terceiras partes, tamén se deberá indicar
a identidade dos suxeitos para os que realiza.
4. Xunto á solicitude e á información do apartado anterior, deberán formular
unha declaración responsable pola que se declara que se dispón da
documentación acreditativa correspondente e subscríbese a aceptación do código
de conduta común ao que fai referencia o artigo 9 e das obrigas que comporta a
inscrición.
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Artigo 5. Contido
1.- O rexistro deberá incluír, como mínimo, unha relación, ordenada por
categorías, das persoas e organizacións inscritas, ca identificación da súa sede e
do seu código de conduta.
2. O rexistro debe dar publicidade, a través do Portal de Transparencia da Xunta
de Galicia, das actuacións dos grupos de interese, especialmente das reunións e
audiencias mantidas coas persoas do artigo 2.3 e das comunicacións, os informes
e outras contribucións relacionadas coas materias tratadas.
Artigo 6. Obrigas e dereitos derivadas da inscrición
1.- A inscrición no rexistro comporta as seguintes obrigas:
a)
b)
c)
d)

Aceptar que a información proporcionada se faga pública.
Garantir que a información proporcionada está completa e é
correcta e fidedigna.
Cumprir o código de conduta.
Aceptar a aplicación do réxime de control e fiscalización dos
incumprimentos que establece esta lei ou no código de conduta.

CSV: REXISTRO-tu3zhXgBw-0
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

2.- A inscrición no rexistro da dereito a:
a)

Presentarse como grupo de interese.

b)

Facer constar a súa contribución nas consultas públicas en calidade
de grupo de interese.

c)

Ser informado sobre actos e consultas públicas respecto das
actividades e iniciativas da Administración da Xunta de Galicia.

d)

Recibir información sobre a actividade formativa e de divulgación
que, organizada pola Xunta de Galicia, poida ser do seu interese.

Artigo 7. Cancelación da inscrición
1. Son causas de cancelación da inscrición no Rexistro:
a)

A renuncia expresa do solicitante por cese das actividades como
grupo de interese.
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b) A morte ou incapacidade sobrevida da persoa individual.
c) A extinción da personalidade xurídica que, no seu caso, se ostente.
d) A disolución das formas de actividade colectiva organizada.
e) A perda sobrevida dos requisitos substanciais polos cales se houbese
adquirido a condición de grupo de interese.
2. Existindo algunha das causas previstas no apartado anterior, a cancelación
producirase, a instancias do interesado ou de oficio. Neste último caso se debe
garantir, como trámite inescusable, a audiencia previa das persoas interesadas.
3. A resolución, que se notificará aos solicitantes ou interesados, deberá
producirse no prazo máximo de un mes computable conforme ás normas
previstas no artigo 21.3 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, de procedemento
administrativo común das administracións públicas.
Artigo 8.- Adscrición e informe anual
1. O rexistro de grupos de interese estará adscrito á consellaría competente en
materia de transparencia da actividade pública, de acordo co regulado no artigo
30 da Lei 1/2016, do 18 de xaneiro, de transparencia e bo goberno, sen prexuízo
das funcións que ao respecto se encomenden ao Comisionado da Transparencia,
de acordo ao artigo 11 desta lei.
2. A persoa titular responsable do departamento ao que estea adscrito o Rexistro
elevará ao Consello da Xunta de Galicia un informe anual sobre a súa actividade
e funcionamento durante o exercicio, e sobre as actuacións de control e
fiscalización dos grupos inscritos neste. Unha vez elevado o informe ao consello
da Xunta de Galicia, remitirase ao Comisionado de Transparencia e ao
Parlamento de Galicia, e publicarase no Portal de Transparencia da Xunta de
Galicia.
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Capítulo segundo
Código de conduta
Artigo 9. Código de Conduta
1. Os grupos de interese quedarán sometidos na súa actuación ao seguinte código
de conduta:
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a)

Actuar de maneira transparente, identificándose co seu nome ou co
da entidade para a que presten servizos.

b)

Facilitar a información relativa á identidade da persoa ou
organización a quen representa ou para a que traballan, así como os
intereses, obxectivos ou finalidades desta persoa, organización ou
da súa clientela.

c)

Proporcionar información actualizada e non falseada no momento
da inscrición no Rexistro e mantela actualizada permanentemente.

d)

Non incitar por ningún medio ás persoas do artigo 2.3 a infrinxir a
lei ou as normas éticas que lles sexan de aplicación.

e)

Non tratar de influír de maneira deshonesta na toma de decisións
ou na obtención de información.

f)

Non ofrecer agasallos, favores ou servizos en condicións
vantaxosas que poidan condicionar a neutralidade ou obxectividade
das persoas do artigo 2.3.

g)

Informar as persoas do artigo 2.3 con quen se relacione que están a
actuar en calidade da súa inscrición no Rexistro.

h)

Aceptar que a información proporcionada o rexistro se faga
pública.

i)

Aceptar que se fagan públicas as súas actuacións como grupo de
interese, especialmente nas reunións e audiencias celebradas con
altos cargos e autoridades e as comunicacións, informes e outras
contribucións en relación coas materias tratadas.

j)

Cumprir as medidas adoptadas no caso de incumprimento das
obrigacións establecidas por esta lei ou polo código de conduta.

k)

Colaborar co órgano administrativo responsable do rexistro para
levar a cabo todas as actuacións de control e fiscalización ás que se
refire o capítulo terceiro, proporcionando a documentación que se
lle requira e facilitando a realización de cantas accións de
comprobación e inspección sexan necesarias.

2. En todo caso, os grupos de interese poderán aprobar códigos de conduta máis
esixentes que o regulado no apartado anterior.
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Capítulo terceiro
Control e fiscalización
Artigo 10. Control e fiscalización da información do rexistro
O control e fiscalización da información achegada polos grupos de interese
inscritos no Rexistro levarase a cabo, nos termos que se establezan
regulamentariamente, mediante os seguintes mecanismos:
a)

Actuacións de verificación, polas que o órgano responsable do
rexistro efectuará controis sobre a veracidade dos datos achegados,
por propia iniciativa ou a instancias do Comisionado da
Transparencia.

b)

Procedementos de alertas polos que calquera persoa poderá alertar
ao órgano responsable do rexistro en relación con algunha
información incluída neste que sexa errónea ou que conteña unha
omisión relevante.

c)

Procedemento de investigación e tramitación de denuncias, polo
que calquera persoa poderá formular unha denuncia ante o órgano
responsable do rexistro, no caso de que aprecie incumprimentos do
que dispón esta lei.
TITULO III
Coordinación co Comisionado da Transparencia
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Artigo 11. Coordinación e control polo Comisionado da Transparencia
A consellaría competente en materia de transparencia da actividade pública,
realizará as actuacións necesarias para que o Comisionado da Transparencia,
segundo regulase no artigo 32 da Lei 1/2016, do 18 de xaneiro, de transparencia
e bo goberno, teña a información precisa e puntual en todo o relacionado cos
sistemas de control e fiscalización dos grupos de interese. En todo caso, tal
comisionado poderá solicitar a información que considere precisa no
cumprimento das súas funcións, así como levar a cabo as actuacións de control
que para o efecto considere necesarias.
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TITULO IV
Grupos de interese na elaboración normativa

Artigo 12. Informe de participación nos procesos de elaboración de normas
1.- Cando as actividades dos grupos de interese teñan a finalidade de influír na
elaboración e adopción de anteproxectos de lei e de proxectos de decreto, a
consellería competente para a súa tramitación emitirá un informe onde conste a
identidade das persoas; así como a data e o obxecto dos contactos, directos ou
indirectos, orais ou escritos, que mantivesen con aquela finalidade. Este informe
dirimirase sen prexuízo do resto de informes previstos nas normas que regulan a
participación cidadá ou a audiencia pública nos proxectos normativos.
2.- Os grupos de interese non poderán dispoñer dos anteproxectos de
disposicións normativas de calquera natureza antes de que estes resulten
accesibles ao público en xeral.
3.- O informe deberá ir anexado ao anteproxecto de lei que a persoa titular da
consellería competente eleve ao consello da Xunta de Galicia para a súa
aprobación. E deberá publicarse a través do Portal de Transparencia da Xunta de
Galicia.

Artigo 13. Proceso de negociación previa á elaboración de normas
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1. Cando a Xunta de Galicia considere que, pola elaboración e aprobación dun
proxecto de lei ou dun decreto, hai intereses que poden resultar afectados, poderá
acordar, en función da materia e á vista das circunstancias concretas, levar a cabo
un proceso de participación ou negociación cos grupos que actúan en defensa
daqueles intereses, tendo este proceso carácter previo ao comezo do
procedemento de elaboración desas normas.
2. O acordo de inicio do proceso de negociación deberá identificar todos os
intereses que poidan resultar afectados pola aprobación da norma, de acordo cos
principios de obxectividade, imparcialidade, pluralidade e non discriminación.
3. O acordo designará á persoa ou persoas, altos cargos públicos ou persoal
empregado público, que representarán á Administración neste proceso.
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Artigo 14. Principios do proceso de negociación
1. Unha vez acordado o inicio dun proceso de negociación, a Administración
deberá conducir este proceso con dilixencia e boa fe.
2. A persoa ou persoas responsables da ordenación deste proceso deberán actuar
imparcialmente, garantirán a igualdade das partes e axudarán ás persoas
participantes na negociación para conseguir os compromisos e decisións que
consideren adecuados.
3. No proceso de negociación garantirase a pluralidade das partes e dos diferentes
intereses, e a publicidade do resultado do proceso negociador.
Artigo 15. Compatibilidade coa participación cidadá e a audiencia
1. A realización dos procesos de negociación regulados neste capítulo é
compatible e non substitúe a utilización das ferramentas e trámites de
participación cidadá previstos na normativa vixente.
2. Cando se realizase un proceso de negociación previa dun decreto, con
independencia do resultado deste proceso e co fin de garantir a igualdade
participativa, deberá efectuarse necesariamente o trámite de audiencia.
Artigo 16. Carácter non vinculante do resultado da negociación
1. O resultado do proceso de negociación non vinculará á Administración da
Xunta de Galicia. No caso de que a Xunta de Galicia se separe do contido do
resultado do proceso de negociación, deberá motivar as razóns polas que este non
resulta conveniente para o interese xeral, é contrario ao ordenamento xurídico ou
versa sobre materias non susceptibles de transacción.
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2. A desvinculación da Xunta de Galicia respecto do resultado dun proceso de
negociación non dará lugar a ningunha indemnización aos participantes nesta
negociación.
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TÍTULO V
RÉXIME SANCIONADOR

Artigo 17. Principios xerais
1. O incumprimento dos deberes e as obrigacións establecidos nesta lei, comporta
a aplicación do réxime sancionador regulado neste título.
2. Son aplicables, en todo o que non determina este título, os principios e
preceptos xerais sobre o exercicio da potestade sancionadora e o procedemento
sancionador establecidos pola normativa aplicable en materia de réxime xurídico
e procedemento administrativo.
3. O incumprimento das obrigas establecidas por esta lei ou polo código de
conducta poderá dar lugar á suspensión temporal da inscrición no rexistro de
grupos de interese e, se o incumprimento é grave, á cancelación da inscrición.

Artigo 18. Infraccións dos grupos de interese
Para os efectos desta lei, as faltas clasifícanse en graves e leves.
Así, considéranse infraccións das persoas e organizacións consideradas grupos de
interese as seguintes:
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1. Infraccións graves:
a)

Tratar de influír de maneira deshonesta na toma de decisións
públicas ou na obtención de información. Entenderase como
deshonesta a utilización de engano ou o ofrecemento de agasallos,
favores ou servizos en condicións vantaxosas que poidan
condicionar a neutralidade ou obxectividade das persoas referidas
no artigo 2.3, sen prexuízo do que establece o Código penal.

b)

Incitar ás persoas do artigo 2.3 a infrinxir a lei ou as normas éticas
que lles sexan de aplicación

c)

Inscribirse no rexistro con datos ou documentos falsos, ou omitir
deliberadamente datos e documentos que deberían ser achegados.
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d)

Manter contactos ou reunións coas persoas do artigo 2.3 coa
finalidade de realizar a actividade de grupo de interese sen estar
inscrito no rexistro correspondente.

e)

Realizar accións ou omisións co obxecto de impedir ou dificultar o
adecuado desenvolvemento das funcións de control e fiscalización
previstas nesta lei.

f)

Omitir deliberadamente a condición de grupo de interese coa
finalidade de realizar indirectamente a actividade sen a preceptiva
inscrición no rexistro.

g)

A comisión dunha falta leve cando xa fose sancionado, por
resolución firme, por outra da mesma natureza no prazo de dous
anos.

2. Infraccións leves:
a)

Incumprir as obrigacións derivadas do código de conduta que non
estivesen cualificadas como graves de acordo a o epígrafe anterior.

b)

Non actualizar a información achegada ao rexistro cando
corresponda.

Artigo 19. Infraccións dos altos cargos e persoal público
1. Considérase unha infracción para os altos cargos públicos manter ou consentir
a inclusión na axenda de traballo de reunións ou entrevistas coas persoas ou
organizacións consideradas grupos de interese cando non cumprisen o deber de
inscrición no Rexistro correspondente.
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A infracción considerarase grave ou leve en función da reincidencia ou
reiteración das reunións ou entrevistas.
2. Considérase unha infracción grave para os altos cargos públicos ordenar aos
empregados públicos manter reunións ou entrevistas de traballo coas persoas ou
organizacións consideradas grupos de interese cando non cumprisen o deber de
inscrición no Rexistro correspondente.
3. Considérase unha infracción leve para o persoal empregado público manter,
sen coñecemento nin instrucións previas do cargo público do que dependan,
reunións ou entrevistas de traballo, cuxo contido revista as características
descritas no artigo 1.1 da presente lei, coas persoas ou organizacións
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consideradas grupos de interese cando non cumprisen o deber de inscrición no
Rexistro correspondente, sen prexuízo do que, no seu caso, dispoña a normativa
específica aplicable en materia de función pública.

Artigo 20. Sancións aos grupos de interese
1. As sancións que se poden aplicar aos grupos de interese son as seguintes:
a)

b)

Pola comisión de infraccións graves:
1º.

A declaración de incumprimento e a súa publicación no Portal de
Transparencia da Xunta de Galicia, en todo caso.

2º.

Unha multa de entre 601 e 6.000 euros.

3º.

A cancelación da inscrición no Rexistro e a prohibición de volver
inscribirse durante un período de un a dous anos.

4º.

As sancións previstas nos puntos 2 e 3 do apartado a) de maneira
conxunta.

Pola comisión de infraccións leves:
1º.

A declaración de incumprimento e a súa publicación no Portal de
Transparencia da Xunta de Galicia, en todo caso.

2º.

Unha multa de ata 600 euros.

3º.

As sancións previstas nos puntos 1 e 2 do apartado b) de maneira
conxunta.
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2. A cancelación da inscrición no rexistro comporta a imposibilidade de realizar a
actividade de grupo de interese fronte á Administración e a publicación da
sanción no rexistro.
Artigo 21. Sancións aos altos cargos e persoal público
As sancións que se poden aplicar aos altos cargos públicos da Administración da
Xunta de Galicia e do seu sector público instrumental son as seguintes:
1. Pola comisión de infraccións graves:
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a)

Unha multa de entre 601 e 6.000 euros.

b)

A declaración do incumprimento e a súa publicación no Portal de
Transparencia da Xunta de Galicia.

c)

As sancións previstas nas letras a) e
conxuntamente.

b) do apartado 1

Estas sancións serán en todo caso independentes das que se poidan
establecer por incumprimentos do Código ético institucional da Xunta de
Galicia e que poderá dar lugar, no seu caso, ao cese do alto cargo público.
2. Pola comisión de infraccións leves:
a)

O apercibimento polo incumprimento.

b)

Unha multa de ata 600 euros.

c)

As sancións previstas nas letras a) e
conxuntamente.

b) do apartado 2

3. As sancións aplicables ao persoal empregado público, serán as
establecidas nos réximes disciplinarios correspondentes de aplicación.
Artigo 22. Competencia sancionadora
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1.

Os órganos competentes para ordenar a incoación do procedemento
sancionador son:
a)

O consello da Xunta de Galicia, cando se trate dalgún dos seus
membros ou dalgunha das persoas físicas ou xurídicas a que fai
referencia o artigo 2.3.

b)

A persoa titular do departamento competente en materia de
transparencia, no caso de cargos públicos da Administración da
Xunta de Galicia ou do seu sector público instrumental.

c)

Os órganos competentes determinados na normativa sectorial
correspondente, no caso de persoal empregado público da
Administración da Xunta de Galicia e do seu sector público
instrumental.
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2. A competencia para instruír o procedemento sancionador corresponde aos
seguintes órganos:

3.

a)

O órgano do departamento competente en materia de transparencia
que se determine regulamentariamente, no caso de que a persoa
responsable da infracción sexa membro da Xunta de Galicia, cargo
público da Administración da Xunta de Galicia e do seu sector
público instrumental ou algunha das persoas físicas ou xurídicas a
que fai referencia o artigo 2.3.

b)

Os órganos que determine a normativa sectorial correspondente, no
caso de que a persoa responsable da infracción sexa persoal
empregado público.

Os órganos competentes para resolver os procedementos sancionadores
son:
a)

O
consello da Xunta de Galicia, cando o procedemento
sancionador afecte a algún dos seus membros. No caso de que
afecte os suxeitos incluídos no artigo 2.3, será competencia do
consello da Xunta de Galicia a resolución dos procedementos pola
comisión de infraccións graves.

b)

A persoa titular do departamento competente en materia de
transparencia, no caso de cargos públicos da Administración da
Xunta de Galicia e do seu sector público instrumental. Neste caso
deberá escoitarse, de maneira previa á resolución do procedemento,
o criterio da persoa titular do departamento onde preste servizos a
persoa afectada ou de quen dependa a entidade pública onde preste
servizo esta persoa.
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A persoa titular do departamento competente en materia de
transparencia será tamén competente para sancionar ás persoas
físicas ou xurídicas a que fai referencia o artigo 2.3, no caso dos
procedementos pola comisión de infraccións leves.
4.

No caso de altos cargos adscritos ao departamento competente en materia
de transparencia, as competencias establecidas nos apartados 1. b), 2.a) e
3. b) do presente artigo serán exercidas polo titular do departamento
competente en materia de administracións públicas.
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Artigo 23. Prescrición das infraccións e as sancións
1. O prazo de prescrición das infraccións será de dous anos para as graves e dun
ano para as leves.
2. O prazo de prescrición das sancións será de dous anos para as sancións pola
comisión de infraccións graves, e dun ano para as sancións pola comisión de
infraccións leves.
3. No caso de infraccións cometidas por funcionarios públicos ou persoal
eventual, o prazo de prescrición será o establecido na normativa reguladora do
réxime disciplinario que resulte de aplicación.

DISPOSICIÓNS ADICIONAIS

Disposición adicional primeira. Colaboración con outras administracións
públicas
1. A Xunta de Galicia colaborará coas entidades da Administración local para
promover a adopción de normas que regulen a transparencia da actividade dos
grupos de interese no ámbito da Administración local. Con esta finalidade,
adoptaranse mecanismos de colaboración para posibilitar a posible xestión
centralizada dos rexistros por parte do Rexistro de grupos de interese regulado
nesta lei.
2. Tamén se adoptarán mecanismos de colaboración cos rexistros que se poidan
crear por outras administracións públicas.
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Disposición adicional segunda. Réxime específico do Parlamento de Galicia
O Parlamento de Galicia, no ámbito da súa independencia, promoverá as
modificacións necesarias no seu Regulamento para regular a transparencia da
actuación dos grupos de interese na actividade lexislativa. Con esta finalidade,
poderase acordar a adopción de mecanismos de colaboración entre o Parlamento
de Galicia e a Administración da Xunta de Galicia para a xestión centralizada dos
rexistros por parte do Rexistro de grupos de interese regulado nesta lei.
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DISPOSICIÓN DEROGATORIA

Disposición derrogatoria única. Derrogación normativa
Quedan derrogadas todas as disposicións do mesmo ou de inferior rango que se
opoñan o disposto nesta lei.

DISPOSICIÓNS FINAIS

Disposición final primeira. Habilitación normativa

1. Facúltase á Xunta de Galicia para ditar as disposicións necesarias para o
desenvolvemento e a aplicación desta lei, así como para establecer os protocolos
de actuación que se consideren necesarios para a súa aplicación.
2. A Xunta de Galicia aprobará o desenvolvemento regulamentario necesario
para a organización e funcionamento do rexistro de grupos de interese no prazo
máximo de tres meses desde a entrada en vigor desta lei.

Disposición final segunda. Entrada en vigor
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1. Esta lei entrará en vigor no momento da súa publicación no Diario Oficial de
Galicia.
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ANTECEDENTES

-

Constitución Española.

-

Estatuto de Autonomía de Galicia.

-

Lei 1/2016, do 18 de xaneiro, de transparencia e bo goberno.

-

Lei Foral 5/2018, do 17 de maio, de Transparencia, acceso á
información pública e bo goberno (Comunidade Autónoma de
Navarra).

-

Lei 5/2017, do 1 de xuño, de Integridade e Ética Públicas
(Comunidade Autónoma de Aragón).

-

Lei 19/2014, do 29 de decembro, de transparencia, acceso á
información pública e bo goberno (Comunidade Autónoma de
Cataluña).

-

Acordo Interinstitucional do Parlamento Europeo e a Comisión
Europea do 23 de xuño de 2011.

-

Decreto 8/2018, do 20 de febreiro, polo que se crea e regula o
rexistro de grupos de interese de Castela - A Mancha.

-

Regulamento do Parlamento de Cataluña.

-

Proxecto de lei, da Generalitat Valenciana, reguladora da
actividade de lobby no ámbito da Generalitat e do seu sector
público instrumental.
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Pazo do Parlamento, 11 de decembro de 2018
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Asinado dixitalmente por:
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Xoaquín María Fernández Leiceaga na data 11/12/2018 11:38:04
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Reunión do Pleno do Parlamento
Día: 12.02.2019
Hora: 10:00
Orde do día

2.

Comparecencias en Pleno
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Reunión do Pleno do Parlamento
Día: 12.02.2019
Hora: 10:00
Orde do día

2.1

45055(10/CPP-000091)
Dirección Xeral de Relacións Institucionais e Parlamentarias
Da Sra. conselleira de Infraestruturas e Mobilidade, por
petición propia, para informar da situación actual do
calendario e das perspectivas do Plan de transporte público
de Galicia
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S1RO XERAL ENTRADA

31 XAN. 2019

SoHcîtolIe, corisonte o disposto no artigo 144 do Regulamento da Cámara, a
comparecencia a petición propia -ante o Pleno- da conselleira de
Infraestruturas e Mobilidade para informar da situación actual, do calendario
e das perspectivas do Plan de Transporte Público de GaIicia'

Santiago de Compostela,
A directora xeral de Relacións Institucionais e Parlamentanas
(ASINADO DIXITALMENTE)
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Sr. presidente do Parlamento de Galicia
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Reunión do Pleno do Parlamento
Día: 12.02.2019
Hora: 10:00
Orde do día

2.2

37715(10/CPP-000081)
Dirección Xeral de Relacións Institucionais e Parlamentarias
Do Sr. conselleiro do Medio Rural, por petición propia, 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- do conselleiro do Medio Rural
para informar "das uñas xerais de actuación do seu departamento".

Santiago de Compostela,
A directora xeral de Relacións Institucionais e Parlamentarias

(AS/NADO DIXITALMENTE)
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Sr. presidente do Parlamento de Galicia
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Reunión do Pleno do Parlamento
Día: 12.02.2019
Hora: 10:00
Orde do día

3.

Mocións
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Reunión do Pleno do Parlamento
Día: 12.02.2019
Hora: 10:00
Orde do día

3.1

45115(10/MOC-000125)
Grupo Parlamentario de En Marea
Solla Fernández, Eva
Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego
para evitar as situacións de saturación nos servizos de
urxencias dos hospitais do Sergas. (Moción, a consecuencia da
Interpelación nº 40247, publicada no BOPG nº 386, do
21.11.2018, e debatida na sesión plenaria do 21.01.2019)
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Á MESA DO PARLAMENTO
O Grupo Parlamentario de En Marea, por iniciativa da súa deputada Eva
Solla Fernández e a través do seu voceiro Luís Villares Naveira, ao abeiro do
disposto no artigo 151.2 do Regulamento da Cámara, presenta a seguinte Moción
para a substanciación da Interpelación 40247 (10/INT-001337) debatida na
sesión plenaria do 29 de xaneiro de 2019, sobre a política do Goberno galego
para evitar as situacións de saturación nos servizos de urxencias dos hospitais do
Sergas.

MOCIÓN:
“O Parlamento de Galicia insta á Xunta de Galicia a:
-

Elaborar plans de continxencia reais, que permitan dispoñer de persoal de
forma inmediata e que contemplen unha drenaxe dos ingresos áxil.

-

Incrementar os efectivos profesionais nos servizos de urxencias tanto de
atención primaria como de atención especializada de xeito permanente,
acordando coas representantes sindicais das e dos traballadores as
melloras necesarias no inmediato.

-

Proceder á apertura das plantas e alas inoperativas de xeito permanente,
dotándoas co persoal necesario para absorber as necesidades de ingresos
hospitalarios.
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-

Recuperar as prazas amortizadas tanto en atención primaria como
hospitalaria, negociando coas representantes sindicais a súa oferta
pública.”

Santiago de Compostela, 1 de febreiro de 2019.
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Asdo.: Eva Solla Fernández
Deputada do G.P. de En Marea.
Luís Villares Naveira
Voceiro do G.P. de En Marea.

Asinado dixitalmente por:
Eva Solla Fernández na data 01/02/2019 12:37:46
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Luis Villares Naveira na data 01/02/2019 12:37:55

55

Reunión do Pleno do Parlamento
Día: 12.02.2019
Hora: 10:00
Orde do día

3.2

45116(10/MOC-000126)
Grupo Parlamentario de En Marea
Villares Naveira, Luis
Sobre a defensa pola Xunta de Galicia, nos espazos políticos
e institucionais e nos acordos que leve a cabo, dos dereitos
humanos, da igualdade de mulleres e homes e do autogoberno.
(Moción, a consecuencia da Interpelación nº 43058, publicada
no BOPG nº 414, do 18.01.2019, e debatida na sesión plenaria
do 21.01.2019)
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Á MESA DO PARLAMENTO
O Grupo Parlamentario de En Marea por iniciativa do seu voceiro Luís
Villares Naveira, ao abeiro do disposto no artigo 151.2 do Regulamento da
Cámara, presenta a seguinte Moción para substanciar a Interpelación 43058
(10/INT-001425) debatida na sesión plenaria do 29 de xaneiro de 2019, 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.

MOCIÓN:
“O Parlamento de Galicia insta á Xunta de Galicia a:
1. Defender en todos os espazos políticos e institucionais a Declaración
Universal dos Dereitos Humanos e rexeitar pactos con formacións políticas que
fomentan a confrontación social, cuestionan os principios fundamentais da
convivencia e alentan as discriminacións e o odio ao diferente como forma de
facer política.
2. Defender o dereito á igualdade entre mulleres e homes e recoñecer a
necesidade de políticas de discriminación positiva e de loita contra as violencias
machistas, rexeitando os pactos con forzas políticas negacionistas da existencia
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do patriarcado.
3. Defender autogoberno de Galicia, rexeitando os pactos con forzas políticas que
piden a supresión da nosa Autonomía.”
Santiago de Compostela, 1 de febreiro de 2019.
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Asdo.: Luís Villares Naveira
Voceiro do G.P. de En Marea.

Asinado dixitalmente por:
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Luis Villares Naveira na data 01/02/2019 12:51:38
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Reunión do Pleno do Parlamento
Día: 12.02.2019
Hora: 10:00
Orde do día

3.3

45124(10/MOC-000123)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Pierres López, María Luisa
Sobre a posición do Parlamento de Galicia e as actuacións que
debe levar a cabo o Goberno galego en materia de violencia de
xénero. (Moción, a consecuencia da Interpelación nº 39868,
publicada no BOPG nº 383, do 14.11.2018, e debatida na sesión
plenaria do 21.01.2019)
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Á Mesa do Parlamento
O Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, por iniciativa da súa
deputada, María Luisa Pierres López, a través do seu portavoz e ao abeiro do
disposto no artigo 151.2 do Regulamento da Cámara, presenta a seguinte moción
para substanciar a Interpelación debatida na Sesión plenaria celebrada o día 29 de
xaneiro de 2019, sobre a política do Goberno galego en materia de violencia de
xénero (10/INT-001316, doc. núm. 39868)
Moción
O Parlamento galego reafirma o seu compromiso coa igualdade e contra a
violencia machista así como coa consecución inmediata dun Pacto galego contra
a violencia machista, e insta a Xunta de Galicia a:
1. Impulsar decididamente as medidas contidas no Pacto de Estado en materia
de Violencia de Xénero, aprobado no Congreso e no Senado co obxectivo
de combater o terrorismo machista, que ten o seu caldo de cultivo nunha
cultura e educación profundamente antidemocrática e que parte da idea da
superioridade do home sobre a muller.
2. Manifestar a súa repulsa a todas as manifestacións da devandita violencia,
o seu compromiso coas vítimas e declarar tolerancia cero cos
maltratadores.
3. Expresar o seu rexeitamento a calquera posicionamento político que
propugne a eliminación ou minoración das medidas de protección das
mulleres fronte á violencia machista, así como o drama social e as
consecuencias que ten para as vítimas.

CSV: REXISTRO-CLDA7OXHV-5
Verificación:
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4. Neste senso, rexeitar a adopción de calquera tipo de acordo, explícito ou
implícito, con formacións que expoñen a supresión ou redución das
medidas de protección das mulleres, dando así cobertura a políticas
irresponsables que levan un altísimo risco de agravar o problema.
5. No marco do reforzo das iniciativas para combater esta secuela,
comprometerse a impulsar a aplicación da Lei Orgánica de Medidas de
Protección Integral contra a Violencia de Xénero 1/2004 e a Lei 12/2016,
do 22 de xullo, de modificación da Lei 11/2007, do 27 de xullo, galega
para a Prevención e o Tratamento Integral da Violencia de Xénero, en
Rúa do Hórreo, s/n, Parlamento de Galicia. 15702 SANTIAGO DE COMPOSTELA
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coordinación con todos os poderes públicos, tanto locais como
autonómicos e estatais.
6. Constituír con presencia dos grupos parlamentarios, unha Comisión de
Seguimento do Pacto de Estado e da súa aplicación en Galicia.
7. Garantir o cumprimento do Convenio do Consello de Europa sobre
prevención e loita contra a violencia contra as mulleres e a violencia
doméstica, coñecido como o Convenio de Estambul, en vigor dende o 1
de agosto de 2014.

Pazo do Parlamento, 1 de febreiro de 2019

Asdo.: María Luisa Pierres López
Deputada do G.P. dos Socialistas de Galicia

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

Asinado dixitalmente por:
María Luisa Pierres López na data 01/02/2019 13:30:44

CSV: REXISTRO-CLDA7OXHV-5
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

Xoaquín María Fernández Leiceaga na data 01/02/2019 13:30:49
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Reunión do Pleno do Parlamento
Día: 12.02.2019
Hora: 10:00
Orde do día

3.4

45125(10/MOC-000124)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Vilán Lorenzo, Patricia
Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego en
relación co cumprimento da Lei 4/2017, do 3 de outubro, de
protección e benestar dos animais de compañía. (Moción, a
consecuencia da Interpelación nº 35663, publicada no BOPG nº
354, do 12.09.2018, e debatida na sesión plenaria do
21.01.2019)
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Á Mesa do Parlamento
O Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, por iniciativa da súa
deputada, Patricia Vilán Lorenzo, a través do seu portavoz e ao abeiro do
disposto no artigo 151.2 do Regulamento da Cámara, presenta a seguinte moción
para substanciar a Interpelación debatida na Sesión plenaria celebrada o día 29 de
xaneiro de 2019, 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 (10/INT-001186, doc. núm. 35663)
Moción

O Parlamento galego insta a Xunta de Galicia, con relación ao benestar dos
animais de compañía, a:
1. Cumprir na súa totalidade a Lei de protección e benestar dos animais de
compañía 4/2017, do 3 de outubro, e controlar escrupulosamente o seu
cumprimento efectivo.
2. Acordar coa Fegamp, con relación ás obrigas que para os concellos establece a
dita lei, que sexa a Xunta de Galicia a administración encargada de facer
investimentos nas canceiras e as deputacións e os concellos de se facer cargo da
súa xestión, facilitando así o cumprimento da lei.
3. Desenvolver regulamentariamente a dita lei antes de que remate o actual
período de sesións abrindo, ao efecto, un procedemento participativo da
sociedade e de todos os sectores implicados de cara a ese desenvolvemento.
4. Traballar en colaboración coa Oficina Internacional de Epizootías da OIE, na
materia das enfermidades animais transmisibles aos seres humanos e adoptar as
medidas de prevención necesarias para combatelas en Galicia.
Pazo do Parlamento, 1 de febreiro de 2019

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

Asdo.: Patricia Vilán Lorenzo
Deputada do G.P. dos Socialistas de Galicia

Asdo.: Xoaquín Fernández Leiceaga
Portavoz do G.P. dos Socialistas de Galicia
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Asinado dixitalmente por:
Patricia Vilán Lorenzo na data 01/02/2019 13:33:52

CSV: REXISTRO-ePFujvnBn-9
Verificación:
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Xoaquín María Fernández Leiceaga na data 01/02/2019 13:33:57
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Reunión do Pleno do Parlamento
Día: 12.02.2019
Hora: 10:00
Orde do día

4.

Proposicións non de lei en Pleno
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Reunión do Pleno do Parlamento
Día: 12.02.2019
Hora: 10:00
Orde do día

4.1

25169(10/PNP-001794)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Blanco Rodríguez, Noela e 2 máis
Sobre a implantación polo Goberno galego do Servizo de
Hemodinámica as 24 horas do día no Complexo Hospitalario
Universitario de Ourense
Publicación da iniciativa, 260, 14.02.2018
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Grupo Parlamentario

Á Mesa do Parlamento

Partido dos
Socialistas
de Galicia

O Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, por iniciativa da
súa deputada e dos seus deputados Noela Blanco Rodríguez, Raúl
Fernández Fernández e Julio Torrado Quintela, a través do seu
portavoz e ao abeiro do disposto no artigo 160 do Regulamento da
Cámara, presenta ante esa Mesa a seguinte proposición non de lei para
o seu debate en Pleno.
Exposición de motivos
Segundo os datos do INE de 2016, Ourense lidera en Galicia a taxa de
mortaldade por infarto de miocardio por cada 100.000 habitantes, cunha
porcentaxe do 59,7. Ademais, esta cifra sitúa á provincia 27 puntos por
riba da media estatal. Na actualidade o servizo de hemodinámica do
Complexo Hospitalario Universitario de Ourense soamente está
dispoñible en horario de 8:00 a 15:00 horas de luns a venres, o que
provoca centos de traslados ao complexo hospitalario de Vigo, o centro
de referencia cando o servizo non está activo.
Nos infartos é fundamental unha atención inmediata e os traslados
provocan o aumento do tempo de agarda e a redución das posibilidades
de supervivencia. En Ourense, de media, tardan por exemplo 1 hora
máis na apertura da arteria causante do infarto que en Santiago de
Compostela, o que supón dende o punto de vista do grupo socialista
unha vulneración dos principios de equidade e seguridade dos e das
pacientes.
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Grupo Parlamentario

Por todo o exposto, o Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
presenta a seguinte proposición non de lei para o seu debate en Pleno:
Partido dos
Socialistas
de Galicia

O Parlamento galego insta a Xunta de Galicia a implantar, de maneira
urxente, o servizo de hemodinámica 24 horas no Complexo
Hospitalario Universitario de Ourense, co fin de respectar os principios
de equidade e seguridade dos e das pacientes.
Pazo do Parlamento, 2 de febreiro de 2018
Asdo.: Noela Blanco Rodríguez
Raúl Fernández Fernández
Julio Torrado Quintela
Deputada e deputados do G.P. dos Socialistas de Galicia
Asdo.: Xoaquín Fernández Leiceaga
Portavoz do G.P. dos Socialistas de Galicia
Asinado dixitalmente por:
Noela Blanco Rodríguez na data 05/02/2018 14:18:15
Raúl Fernández Fernández na data 05/02/2018 14:18:21
Julio Torrado Quintela na data 05/02/2018 14:18:26
Xoaquín María Fernández Leiceaga na data 05/02/2018 14:18:31
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Reunión do Pleno do Parlamento
Día: 12.02.2019
Hora: 10:00
Orde do día

4.2

41431(10/PNP-003132)
Grupo Parlamentario de En Marea
Sánchez García, Antón e Cal Ogando, Marcos
Sobre a demanda polo Goberno galego ao Goberno central
relativa á defensa da inclusión da conexión Vigo-Oporto no
Corredor Atlántico, dentro do proceso de reforma dos
regulamentos UE 1315/2013 e 1316/2013 do Parlamento e do
Consello Europeo
Publicación da iniciativa, 397, 13.12.2018
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Á MESA DO PARLAMENTO
O Grupo Parlamentar de En Marea, por iniciativa dos seus deputados Antón
Sánchez García e Marcos Cal Ogando ao abeiro do disposto no artigo 160 do
Regulamento da Cámara, presenta a seguinte Proposición non de lei para o seu
debate en Pleno.

Exposición de motivos
Na actualidade estase en pleno proceso de reforma regulamentaria para redefinir
a Redes Transeuropeas de Transporte definidas nos Regulamentos UE 1315/2013
do Parlamento Europeo e do Consello do 11 de decembro de 2013 sobre as
orientacións da Unión para o desenvolvemento da Rede Transeuropea de
Transporte, e 1316/2013 do Parlamento Europeo e do Consello do 11 de
decembro de 2013 polo que se crea o Mecanismo “Conectar Europa”.
Entre estes corredores está o Corredor Atlántico do que ata agora estaba excluído
totalmente Galiza.
No mes de xuño de 2018 a Comisión da Unión Europea aprobaba a proposta de
integración de Galiza no Corredor Atlántico , o que significou, como tal proposta
e aínda en trámite no Parlamento Europeo (a votación programada no Comité do
Parlamento Europeo, prevista para o 25/10/2018), unha boa nova e a reparación
parcial do sinsentido que era a exclusión total de Galiza da rede de corredores de

CSV: REXISTRO-rMYENa3EJ-7
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

mercadorías europea.
Posteriormente o Parlamento galego, a iniciativa do Grupo Parlamentar de En
Marea, aprobaba unha Proposición non de lei na que se instaba á inclusión da
conexión Vigo-Porto no Corredor Atlántico, por ser unha conexión fundamental
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para Galiza que atopa na unión co norte de Portugal un dos piares do seu futuro a
nivel económico.
Máis tarde a Comisión de Transportes do Parlamento europeo , no día de 22 de
novembro, aprobou a inclusión de varias conexións, entre elas a Vigo-Porto no
Corredor Atlántico ou a Madrid-Valencia-Sagunto-Teruel-Zaragoza no Corredor
Mediterráneo.
Sorprendentemente, na xuntanza do Consello da Unión Europea de 3 de
decembro, non se incluíu na proposta debatida a conexión Vigo-Porto e si en
cambio a Madrid-Valencia-Sagunto-Teruel-Zaragoza.
Descoñecemos a razón pola que o goberno español non incluíu dita conexión na
proposta a debate, pero consideramos que é unha decisión que supón un trato
desigual e inxusto con Galiza, á que se aparta da posibilidade de acceder en
mellores condicións ao financiamento de actuacións de modernización e mellora
da competitividade das conexións ferroviarias de mercadorías.
O procedemento de reforma regulamentaria dentro das institucións europeas non
está rematado e estase a tempo de reparar esta situación.
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 galego insta á Xunta de Galicia a que inste ao Goberno español á
defensa da inclusión da conexión Vigo-Porto no Corredor Atlántico dentro do
CSV: REXISTRO-rMYENa3EJ-7
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

proceso de reforma regulamentaria dos Regulamentos UE 1315/2013 do
Parlamento Europeo e do Consello do 11 de decembro de 2013 sobre as
orientacións da Unión para o desenvolvemento da Rede Transeuropea de
Transporte, e 1316/2013 do Parlamento Europeo e do Consello do 11 de
decembro de 2013 polo que se crea o Mecanismo “Conectar Europa”.
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Santiago de Compostela, 5 de decembro de 2018.

Asdo.: Antón Sanchez García
Marcos Cal Ogando
Voceiro e deputado do G.P. de En Marea.

Asinado dixitalmente por:

Antón Sánchez García na data 05/12/2018 13:51:08

CSV: REXISTRO-rMYENa3EJ-7
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

Marcos Cal Ogando na data 05/12/2018 13:51:16
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Reunión do Pleno do Parlamento
Día: 12.02.2019
Hora: 10:00
Orde do día

4.3

41484(10/PNP-003140)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Pierres López, María Luisa e 4 máis
Sobre a posta en marcha polo Goberno galego dun plan de
vivenda para a emancipación xuvenil
Publicación da iniciativa, 397, 13.12.2018
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Á Mesa do Parlamento
O Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, por iniciativa das súas
deputadas e dos seus deputados María Luisa Pierres López, Julio Torrado
Quintela, Noela Blanco Rodríguez, Luís Manuel Álvarez Martínez e Patricia
Vilán Lorenzo, a través do seu portavoz e ao abeiro do disposto no artigo 160 do
Regulamento da Cámara, presenta ante esa Mesa a seguinte proposición non de
lei para o seu debate en Pleno.
Exposición de motivos
A mocidade galega, de entre 16 e 35 anos, ten atopado na vivenda unha das súas
principais batallas.
A emancipación en solitario, cunha única fonte de ingresos, é pouco probable por
debaixo dos 30 anos. Tan só o 19 por cento o conseguiu a finais de 2017 (a
primeiros do 2013 eran o 21,9 por cento), segundo os últimos datos do
Observatorio de Emancipación do Consello da Xuventude de España (CJE).
Eurostat o ratifica: a idade media á que se abandona a casa familiar (29,3 anos) é
a sexta máis alta en Europa.
Isto é así porque a porcentaxe de ingresos que os menores de 30 anos deben
destinar para acceder a unha vivenda supera o 30 por centro recomendable. No
caso das persoas asalariadas en solitario é sanguento: o aluguer cómese un 88,8
por cento dos seus ingresos e a compra un 61 por cento.

CSV: REXISTRO-5mAIVndMO-6
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

O actual Plan de vivenda 2018-2021 prevé dous tipos de axudas, tanto para o
aluguer como para a compra de menores de 35 anos. Nun caso a axuda ascende a
un máximo de 10.800 € para a compra de vivenda, ou axudas de ata o 50 por
centro da renda para o alugueiro.
Este tipo de axudas, que no caso de compra, está restrinxida a vivendas en
concellos con menos de 5.000 habitantes, non chegan a todos ou todas as mozas e
non teñen en conta que estes residen e queren residir onde existen os mellores
servicios, comunicacións e oportunidades de traballo, algo que dificilmente
acontece no rural galego.
A incapacidade económica tanto para alugar ou comprar vivenda nas grandes
vilas galegas, é especialmente complicada para todos e todas as mozas. A finais
do primeiro semestre de 2017 se constataba que, para alugar, unha persoa moza
Rúa do Hórreo, s/n, Parlamento de Galicia. 15702 SANTIAGO DE COMPOSTELA
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debería dedicar o 85 por cento do seu salario para poder emanciparse. Algo que é
totalmente inasumible e ao que contribúe, entre outras cuestións, ó
empobrecemento deste sector da poboación, así como ó retraso na súa
independencia, paternidade, maternidade, e polo tanto ó avellentamento da
poboación.
Dentro da Consellería de Política Social e do programa Emancipación Xuvenil, o
que pretende ser unha axuda para dirixir ós e ás mozas no seu proceso de
emancipación, tense reducido dende case ano e medio, a unha simple pantalla na
que a única ligazón vixente en materia de vivenda fai referencia ó Plan de
vivenda estatal 2018-2021.
A realidade é que non parece ter moito sentido que un Plan específico da Xunta
de Galicia se reduza a ser a simple antesala doutro plan estatal, sen aportar as
especifidades da nosa comunidade no proceso de busca de vivenda.
Desde o Grupo Parlamentario Socialista consideramos que é preciso dirixir dun
mellor modo a posibilidade de emancipación dos e das mozas galegas, e
asegurando especialmente o seu acceso á vivenda, explorando todas as
posibilidades que permitan adaptarse as necesidades deste colectivo, desde a súa
etapa de formación. Só a información ben recibida pode facilitar o coñecemento
real dos dereitos e con elo a capacidade de exercelos.
Por todo o exposto, o Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia presenta a
seguinte proposición non de lei para o seu debate en Pleno:

CSV: REXISTRO-5mAIVndMO-6
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

O Parlamento galego insta a Xunta de Galicia a poñer en marcha un Plan de
vivenda para a emancipación xuvenil que inclúa, como mínimo, as seguintes
medidas:
1. Redacción dunha guía de vivenda e emancipación xuvenil, que sirva para
orientar ós e ás mozas galegas na súa busca de vivenda e que facilite unha
emancipación e independencia real, informando sobre as diferentes opcións
de acceso á vivenda, fórmulas contractuais, vantaxes fiscais, axudas,
subvencións e modos de participación social.
2. Crear dentro das competencias do Instituto Galego de Vivenda e Solo un
servizo de emancipación xuvenil que xestione unha bolsa de alugueiro para
mozos e mozas, e que actúe no proceso:
 Valorando as características das vivendas.
 Poñendo en contacto ás partes.
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 Tramitando a documentación necesaria.
 Mediando entre as partes ante posibles incidencias.
 Reservando vivendas competentes para mozos e mozas con diversidade
funcional.
 Favorecendo que conte cunha partida económica específica que teña
como finalidade servir de fianza a mozos e mozas con escasos recursos
económicos nos contratos de arrendamento de vivendas.
3. Promover experiencias de vivendas en alugueiro orientadas ós e ás mozos
mediante un sistema de rotación, segundo necesidades individuais, ó modo
das experiencias das foyers implantadas en Francia , Reino Unido ou en
cidades como Barcelona, co exemplo das vilas joves.
4. Promover programas de aloxamento temporal de vivendas públicas para
mozos traballadores e traballadoras e estudantes desprazados e desprazadas
(estudantes, traballadores e traballadoras itinerantes, inmigrantes, persoas
desprazadas, temporeiros e temporeiras…).
5. Fomento da convivencia interxeneracional como modo alternativo de
acceso á vivenda.
6. Aumentar no IRPF a dedución autonómica do 10 por cento por aluguer de
vivenda habitual para aquelas persoas mozas arrendatarias, con menores
niveis de ingresos.

Pazo do Parlamento, 5 de decembro de 2018
Asdo.: María Luisa Pierres López
Noela Blanco Rodríguez
Julio Torrado Quintela
Luís Manuel Álvarez Martínez
Patricia Vilán Lorenzo
Deputadas e deputados do G.P. dos Socialistas de Galicia

CSV: REXISTRO-5mAIVndMO-6
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

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

Asinado dixitalmente por:
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María Luisa Pierres López na data 05/12/2018 17:38:53
Noela Blanco Rodríguez na data 05/12/2018 17:39:00
Julio Torrado Quintela na data 05/12/2018 17:39:05
Luis Manuel Álvarez Martínez na data 05/12/2018 17:39:10
Patricia Vilán Lorenzo na data 05/12/2018 17:39:14

CSV: REXISTRO-5mAIVndMO-6
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

Xoaquín María Fernández Leiceaga na data 05/12/2018 17:39:18
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Reunión do Pleno do Parlamento
Día: 12.02.2019
Hora: 10:00
Orde do día

4.4

42795(10/PNP-003210)
Grupo Parlamentario de En Marea
Solla Fernández, Eva
Sobre as actuacións que debe realizar a Xunta de Galicia
destinadas a levar a cabo a xestión directa do Servizo de
transporte sanitario urxente terrestre en Galicia
Publicación da iniciativa, 414, 18.01.2019
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Á MESA DO PARLAMENTO
O Grupo Parlamentario de En Marea, a iniciativa da súa deputada Eva Solla
Fernández, 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:
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

CSV: REXISTRO-7r8y6haaR-4
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

mantelo.
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
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coa normativa vixente en materia de seguridade, en cuestións como o exceso de
pesou ou a falta de rodas de reposto.
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 presenta a seguinte
Proposición non de lei.
O Parlamento de Galicia insta á Xunta de Galicia a iniciar os estudos e xestións
necesarias para levar a cabo a xestión directa do servizo.
Santiago de Compostela, 9 de xaneiro de 2019.

Asdo.: Eva Solla Fernández
Deputada do G.P. de En Marea
Luís Villares Naveira
Voceiro do G.P. de En Marea.

CSV: REXISTRO-7r8y6haaR-4
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

Asinado dixitalmente por:
Eva Solla Fernández na data 09/01/2019 11:47:17
Luis Villares Naveira na data 09/01/2019 11:47:27
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43939(10/PNP-003268)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Pontón Mondelo, Ana Belén e 5 máis
Sobre o Proxecto de orzamentos xerais do Estado para 2019 en
relación co investimento para Galicia
Publicación da iniciativa, 417, 23.01.2019
Publicación correccións, 423, 31.01.2019
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Á Mesa do Parlamento
O Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego (BNG), a iniciativa
das deputadas e deputados Ana Pontón Mondelo, Luis Bará Torres, Montserrat
Prado Cores, Xosé Luis Rivas Cruz, Olalla Rodil Fernández e Noa Presas
Bergantiños, ao abeiro do disposto no Regulamento da Cámara, presenta a seguinte
Proposición non de lei para o seu debate en Pleno.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Vén de coñecerse o proxecto de Orzamentos Xerais do Estado para o ano 2019,
uns orzamentos que constitúen unha auténtica labazada para Galiza, que confirman que
o cambio de goberno no Estado español non supuxo cambio nas políticas con respecto
ao noso país e que deben ser contestados con coherencia, firmeza e unidade desde
Galiza e a súa representación política, pois de mantérense van ser un atranco para o
desenvolvemento económico de Galiza e a cohesión social.
No proxecto para 2019 o agravio ao noso país mantense continuando a liña de
grandes recortes de Mariano Rajoy. É inaceptábel para Galiza unha redución de
investimento en deste calibre, máis aínda nun momento en que a precariedade social e
laboral, a emigración xuvenil ou o posíbel peche de empresas de relevancia caracterizan
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a realidade socioeconómica que padecemos.
O investimento territorializado en Galiza sofre no 2019 un forte retroceso con
respecto ao 2018, xa que se sitúa en 757,1 millóns de euros, isto é, 180 millóns de euros
menos que o orzamentado para o ano 2018, polo que o investimento en Galiza redúcese
nun 19,2%. Deste xeito, a porcentaxe de investimento en Galiza sobre o conxunto
estatal tamén diminúe fortemente, xa que pasa de representar o 9,2% do total no 2018 a
1
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representar o 6,2%. Así, o peso do investimento territorializado en Galiza sobre o
conxunto estatal redúcese en 3 puntos porcentuais, isto é, nun 32,6% con respecto ao
ano 2018. O contraste dos datos con respecto a outras comunidades (Valencia, Cataluña,
Andalucía) é simplemente insultante para a sociedade galega.
Alén destas cuestións, cómpre ter en conta que chove sobre mollado, xa que nos
últimos anos o investimento territorializado para Galiza experimentou continuos
descensos. O orzamento para Galiza no 2017 foi de 924,64 millóns de euros, que foron
442,65 millóns de euros menos que en 2016, unha redución do 32,4%, é dicir, reduciuse
nun terzo nun só ano, e para o 2018 o incremento experimentado foi do 1,2%, o mesmo
que o IPC do pasado ano, polo que supuxo unha conxelación en termos reais.
Máis aínda, cabe sinalar que dende o ano 2004 o investimento en Galiza so foi
inferior aos mil millóns de euros nos últimos tres (2017, 2018 e proxecto para 2019).
Ademais, o ano con maior orzamento (2009) a contía orzamentada triplicou á
consignada neste proxecto (2116 millóns fronte a 757).
Este panorama é inaceptable e repercute en que os orzamentos teñan grandes
ausencias e que a planificación de moitos proxectos comprometidos desde hai anos,
nomeadamente infraestruturas, dificilmente vaia ser unha realidade no exercicio.
Galiza é un país cunha enorme potencialidade que ten sido lastrado pola falta de
poder político e dun financiamento inxusto, ao que agora se suma un proxecto que
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coarta aínda máis a capacidade de acción e impulso nun momento de desaceleración
económica e no que os indicadores de benestar nin sequera acadaron os niveis previos á
irrupción da anterior recesión económica e sofren o impacto dunha década de recortes e
políticas servís do goberno do Partido Popular de Feijóo.
Por iso, a sociedade galega precisa que se active politicamente canto antes o
debate e o traballo ao redor dunha axenda galega de grandes temas. Necesitamos ter
2
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como país a intelixencia e a capacidade necesaria para centrarmos as prioridades de
traballo político ao redor dos problemas principais da nosa realidade socioeconómica,
que determinan a vida cotiá dos galegos e galegas. Galiza precisa unha resposta á altura
das circunstancias históricas e por iso desde o BNG vimos demandando, e non
desistimos de facelo, grandes acordos de país na defensa dos intereses da sociedade
galega.
Para que Galiza saia da irrelevancia política actual e as demandas da nosa
sociedade pasen a estar na axenda política é fundamental sumar forzas, reforzar un
espazo político propio, coas ideas claras e o centro de decisión na propia sociedade
galega.

Por todos estes motivos, o Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego
presenta a seguinte proposición non de lei para o seu debate en Pleno:
“O Parlamento acorda como resolución:
1. Manifestar o seu rotundo desacordo co Proxecto de Orzamentos Xerais do
Estado para 2019 por constituír unha discriminación a Galiza e un trato inxusto para as
galegas e os galegos, dando continuidade ao agravio do anterior executivo presidido por
Mariano Rajoy.
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2. Solicitar aos e ás representantes elixidas por circunscricións galegas que
formulen emenda á totalidade a este proxecto de orzamentos e establezan unha
negociación co goberno do estado que incorpore, como mínimo, unha inversión similar
ás inversións de 2009 e coas seguintes prioridades:
1. Rescate da AP-9 e compromiso para acabar coa fin da estafa das peaxes.
3

84

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

2. Derrogar a prórroga de ENCE e fixar un calendario para o traslado
desta empresa da ría de Pontevedra.
3. Proceder á devolución do Pazo de Meirás e do conxunto de bens
incautados polo franquismo en Galiza.
4. Pagamento da débeda do Estado con Galiza en materia de dependencia
(186 millóns de euros).
5. Compromiso para activar unha Tarifa eléctrica galega que rebaixe a
factura da luz particulares e empresas, como elemento compensatorio polos
impactos no territorio e no medio ambiente e permita que a produción de
electricidade teña un retorno social.
6. Desenvolvemento dun plan de investimentos básicos no mapa
ferroviario galego, con dotacións, que:
a. garantan os prazos de chegada do AVE a Galiza con dobre vía e as
máximas medidas de seguridade,
b. finalice o trazado do eixo atlántico (nomeadamente A Coruña- Ferrol;
saída sur de Vigo para conexión coa alta velocidade portuguesa)
c. electrificación da liña A Coruña-Lugo-Monforte,
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d. investimentos e melloras da liña de Feve Ferrol-Ribadeo,
e. impulse en todo o territorio galego o tren de proximidade,
f. incorpore as adaptacións necesarias para facilitar o transporte de
mercadorías,

4
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g. impulse decididamente as conexións ferroviarias para os portos de
interese xeral do Estado en Galiza, priorizando as conexións de Vigo e dos
portos exteriores de Ferrol e Coruña.
7. Axilización de autovías que levan anos de atraso, como é o caso de
Santiago-Lugo e Lugo-Ourense, A-57 -circunvalación de Pontevedra- e plan de
investimentos extraordinario para acabar coa elevada sinistralidade viaria que
teñen as estradas dependentes do Estado en Galiza.
8. Plan de saneamento e rexeneración das rías galegas e do litoral, así
como o financiamento necesario para a construción da nova EDAR de Santiago
de Compostela.
9. Plan de saneamento e recuperación dos ríos galegos de xestión estatal a
través das Confederacións Hidrográfica do Miño-Sil e do Douro para a
reparación dos graves problemas ambientais dos ríos do sur.
10. Asunción do custe total das obras do porto exterior de Punta
Langosteira.
11. Modificar os criterios de financiamento dos concellos galegos,
acabando coa discriminación de cobrar 50 euros menos de financiamento por
habitante.
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12. Transferencia de competencias pendentes como as de tráfico, portos de
interese xeral do estado, aeroportos, Confederación Hidrográfica do Miño-Sil,
inspección de traballo, e competencias en materia de lexislación laboral e
normativa que permita a creación dun marco galego de relacións laborais.

5
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13. Financiamento dun plan de retorno para a emigración que facilite o
regreso a Galiza das persoas que tiveron que emigrar ao longo dos últimos anos
pola falta de oportunidades.”

Santiago de Compostela, 17 de xaneiro de 2019

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

Asinado dixitalmente por:
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Ana Pontón Mondelo na data 17/01/2019 12:39:41

María Montserrat Prado Cores na data 17/01/2019 12:39:46

Xose Luis Rivas Cruz na data 17/01/2019 12:39:48

Olalla Rodil Fernández na data 17/01/2019 12:39:49
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Noa Presas Bergantiños na data 17/01/2019 12:39:50

CSV: REXISTRO-yNA6LWURa-5
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

Xosé Luis Bará Torres na data 17/01/2019 12:39:52
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44345(10/PNP-003308)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Tellado Filgueira, Miguel Ángel e 19 máis
Sobre o posicionamento do Parlamento de Galicia respecto ao
Proxecto de lei de orzamentos xerais do Estado para o 2019
Publicación da iniciativa, 423, 31.01.2019

A Mesa admitea a trámite coa substitución no punto 2 da parte
resolutoria da expresión “2. Dirixirse ...” por “ 2. Solicitar da
Xunta de Galicia que se dirixa ...”.
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Á Mesa do Parlamento
O Grupo Parlamentario Popular de Galicia, a través do seu portavoz, e por iniciativa
dos deputados e deputadas Miguel Tellado Filgueira, Martín Fernández Prado,
Jacobo Moreira Ferro, Marta Nóvoa Iglesias, Julia Rodríguez Barreira, Gonzalo
Trenor López, Daniel Varela Suanzes-Carpegna, Jaime Castiñeira Broz, Diego
Calvo Pouso, Teresa Egerique Mosquera, Alberto Pazos Couñago, Beatriz Mato
Otero, José Manuel Rey Varela, María Antón Vilasánchez, Cristina Romero
Fernández, Marta Rodríguez-Vispo Rodríguez, Daniel Vega Pérez, Moisés
Rodríguez Pérez, Encarna Amigo Díaz e Paula Prado del Río, ao abeiro do disposto
no artigo 160 e concordantes do Regulamento da Cámara, presentan ante esa Mesa, a
seguinte Proposición non de lei para o seu debate en Pleno.
Exposición de motivos:
O 14 de xaneiro deste ano, o Goberno de España presentou -fóra de prazo- un
proxecto de lei de Presupostos Xerais do Estado indiscutiblemente discriminatorio para
Galicia, co único obxectivo de continuar na Moncloa.
En primeiro lugar, son unhas contas irreais e ficticias. Medra o gasto sen ingresos reais
que o soporten. Así, por exemplo, prevén recadar 20.000 millóns máis en impostos
pese ao menor crecemento económico. Dentro desta suba masiva de impostos destaca
o imposto ao diésel, cun grave efecto sobre un millón de condutores en Galicia. O
mesmo se pode dicir da Seguridade Social, xa que o incremento das cotizacións
sociais (está previsto que aumenten un 7,5%) afectará aos autónomos e aos
traballadores por conta allea, repercutindo na creación de emprego.
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E, se isto non fose suficiente, penalizan a nosa Comunidade Autónoma. En
comparación co pasado ano, Galicia ve reducidos os fondos para investimentos nun 18%, ata quedarse en 757 millóns, o que supón a práctica paralización de proxectos
comprometidos e estratéxicos para a nosa comunidade autónoma. Mais esta redución
non é debida, como aconteceu durante a crise, a un axuste xeneralizado do gasto e
dos investimentos públicos. Todo o contrario, os fondos para Galicia baixan no contexto
duns presupostos de expansión desorbitada do gasto e nos que, pola contra, outras
comunidades ven incrementado dun xeito significativo o importe global dos seus
investimentos, así en Cataluña medra nun +67% ou na Comunidade Valenciana nun
+61%
Ao longo destes últimos anos os orzamentos permitiron enormes avances como a A-8
que xa está rematada e en servizo; a Autovía Santiago-Lugo con todos os treitos en
servizo ou en obras; o Eixe Atlántico ferroviario que xa está en servizo entre A Coruña
e Vigo; ou as obras do AVE que xa están encarando a súa recta final.
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Sen embargo, as importantes minoracións neste proxecto de presupostos reflíctense
en partidas concretas como a ausencia de recursos suficientes para necesidades
ferroviarias como a mellora do tren entre A Coruña en Ferrol ou a variante de Cerdedo.
Tampouco se prevén investimentos en ningunha das obras planificadas na AP-9:
Alfonso Molina e Vial 18, na Coruña; Enlace Orbital, en Santiago; Nó de Bombeiros, en
Pontevedra; a remodelación do enlace de Buenos Aires, en Vigo; ou a supresión da
peaxe de Redondela.
Os presupostos tampouco inclúen partidas para obras fundamentais como os novos
treitos da circunvalación de Pontevedra; as autovías Vigo-Porriño, a da Mariña ou a
Lugo-Ourense. Estas contas constatan a falta de palabra do Goberno central ao prever
0 euros en 2019 e pouco máis para 2020 para Variante Norte de Ourense, pese a que
hai poucos días prometeron que se licitaría este ano. Engadir que, aínda que existe un
convenio que contempla que a variante de Ponteareas a construiría o Ministerio, agora
este orzamento implicaría que a execute a Xunta e achega unha partida insuficiente.
En referencia a autovía Santiago–Lugo, fundamental para o Xacobeo 21, as súas
partidas minimizadas e os prazos sen acurtar, en contra do que pedira o Goberno
galego.
E, por último, en materia de infraestruturas hidráulicas só constan 65.000 euros para a
renovación do saneamento de Santiago e nada nas obras declaradas de interese xeral
do Estado. Tampouco figura no orzamento a solución do problema de abastecemento
de Vigo, tal e como se acordara.
Por todo o exposto, o Grupo Parlamentario Popular de Galicia, presenta a seguinte
Proposición non de Lei para o seu debate en Pleno:
“O Parlamento de Galicia acorda:
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1. Manifestar o rexeitamento do Parlamento de Galicia ao proxecto de lei de
Orzamentos Xerais do Estado para 2019 presentado polo Goberno de España,
por ser uns orzamentos irreais e absolutamente discriminatorios para Galicia.
2. Dirixirse aos grupos parlamentarios do Congreso dos deputados e do Senado
para solicitarlles a modificación destes Orzamentos Xerais do Estado para 2019
de tal xeito que, cando menos, se manteña o nivel de investimento para Galicia
recollido na Lei de Presupostos Xerais do Estado de 2018 e se inclúan as
partidas suficientes para iniciar, continuar ou rematar as obras en ferrocarrís,
autovías, estradas e outros proxectos comprometidos e orzamentados polo
anterior Goberno do Estado.
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3. Dar traslado destes acordos ao Goberno, aos grupos parlamentarios do
Congreso dos Deputados, do Senado e do Parlamento de Galicia, así como á
Xunta de Galicia.”
Santiago de Compostela, 22 de xaneiro de 2018.

Asinado dixitalmente por:
Pedro Puy Fraga na data 22/01/2019 17:41:47
Miguel Ángel Tellado Filgueira na data 22/01/2019 17:41:52
Martín Fernández Prado na data 22/01/2019 17:42:09
Jacobo Moreira Ferro na data 22/01/2019 17:42:21
Marta Novoa Iglesias na data 22/01/2019 17:42:36
María Julia Rodriguez Barreira na data 22/01/2019 17:42:46
Gonzalo Trenor López na data 22/01/2019 17:42:59
Daniel Luis Varela Suanzes-Carpegna na data 22/01/2019 17:43:10
Jaime Castiñeira Broz na data 22/01/2019 17:43:19
María Encarnación Amigo Díaz na data 22/01/2019 17:43:25
Maria Antón Vilasánchez na data 22/01/2019 17:43:32
José Manuel Rey Varela na data 22/01/2019 17:44:42
Beatriz Mato Otero na data 22/01/2019 17:44:53
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Cristina Isabel Romero Fernández na data 22/01/2019 17:45:00
Diego Calvo Pouso na data 22/01/2019 17:45:09
Alberto Pazos Couñago na data 22/01/2019 17:45:15
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Daniel Vega Pérez na data 22/01/2019 17:45:24
Teresa Egerique Mosquera na data 22/01/2019 17:45:38
Marta María Rodríguez-Vispo Rodríguez na data 22/01/2019 17:45:53
Paula Prado Del Río na data 22/01/2019 17:46:02
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Moisés Rodríguez Pérez na data 22/01/2019 17:54:53
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44503(10/PNP-003325)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Bará Torres, Xosé Luís e 5 máis
Sobre as demandas que debe realizar o Goberno galego ao
Goberno central en relación co prezo das peaxes nas
autoestradas AP-9 e AP-53
Publicación da iniciativa, 423, 31.01.2019
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Á Mesa do Parlamento
O Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego (BNG), a iniciativa
das deputadas e deputados Luis Bará Torres, Montserrat Prado Cores, Ana Pontón
Mondelo, Xosé Luis Rivas Cruz, Olalla Rodil Fernández e Noa Presas Bergantiños,
ao abeiro do disposto no Regulamento da Cámara, presenta a seguinte Proposición non
de lei para o seu debate en Pleno.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
O elevado prezo das peaxes da autoestrada AP-9 entre Ferrol-Coruña e Tui
constitúe un grave atranco para o desenvolvemento económico e social de Galiza xa que
dificulta a conectividade, a mobilidade e a competitividade, e ten graves prexuízos tanto
para as persoas como para as empresas, especialmente para as do sector do transporte. O
feito de que sexa máis caro viaxar desde Coruña a Vigo que desde Coruña a Madrid é
un dato elocuente que pon en evidencia a discriminación e agravio que supón a actual
situación da autoestrada.
As decisións políticas adoptadas pola Xunta de Galiza e polo goberno central
nas últimas décadas redundaron en beneficios millonarios para a concesionaria, en
abusos para as persoas usuarias e en estafa para o conxunto de Galiza. O acontecido
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coas obras de ampliación da capacidade da ponte de Rande, con continuos atascos e
retencións, foi o punto culminante dun auténtico atraco e deu lugar a unha onda de
indignación que tivo como resultado unha demanda colectiva da fiscalía de Pontevedra
contra a concesionaria.
O abusivo incremento das peaxes na AP 9 ao longo de 2018 e no comezo de
2019 aínda veu a agravar máis a situación. E está a ter como consecuencia o incremento
1
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do tráfico en estradas convencionais paralelas á autoestrada, sobre todo vehículos
pesados que seguen outros itinerarios para evitar o pagamento de peaxes abusivas. Unha
situación que está a ter graves consecuencias para a seguridade viaria e para a calidade
de vida das persoas que viven na contorna destas estradas.
Recentemente o goberno central aplicou rebaixas do 30% e gratuidade nocturna
nas autoestradas arruinadas e rescatadas polo Estado, entre elas as radiais madrileñas. O
BNG considera de xustiza que cando menos se adopten medidas similares no caso das
autoestradas galegas de titularidade estatal, como un paso no camiño cara á supresión
das abusivas peaxes.

Polo anteriormente exposto, o Grupo Parlamentar do BNG presenta a seguinte
proposición non de lei para o debate en Pleno:
“O Parlamento insta ao Goberno galego a demandar do Goberno do Estado
1. O establecemento dunha rebaixa xeral de cando menos o 30 % e gratuidade
en horario nocturno nas autoestradas de titularidade estatal AP9 e AP53, como un paso
adiante no camiño cara á supresión das abusivas peaxes.
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2. Que esta medida entre en vigor no primeiro semestre de 2019.”

Santiago de Compostela, 24 de xaneiro de 2019

Asdo.: Luis Bará Torres
Montserrat Prado Cores
2
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44787(10/PNP-003348)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Núñez Feijóo, Alberto e 40 máis
Sobre a posición do Parlamento de Galicia en relación coa
situación de Venezuela. (Procedemento de urxencia)
Publicación da iniciativa pola vía de urxencia, 423,
31.01.2019
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Á Mesa do Parlamento
O Grupo Parlamentario Popular de Galicia, a iniciativa do Presidente do Grupo
Parlamentario, Alberto Núñez Feijóo, do seu propio Portavoz Pedro Puy Fraga, e por
iniciativa de todas as deputadas e deputados pertencentes ao Grupo, ao abeiro do
disposto nos artigos 160, 98 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 esta cuestión.
Exposición de motivos:
Venezuela está a sufrir un dos momentos máis complicados da súa historia recente,
debido a grave crise económica, política e social que derivaron na peor crise
humanitaria da súa historia, e que está a padecer nestes momentos a maior parte da
súa poboación. Neste sentido xa son moitas as institucións internacionais e non
gobernamentais que denuncian de seguido esta situación, como a Organización das
Nacións Unidas para as Migracións e ACNUR, a Axencia da ONU para os Refuxiados,
que anunciaron no terceiro trimestre do pasado ano que xa son máis de tres millóns os
refuxiados e migrantes de Venezuela en todo o mundo. Outra institución como o
Consello Noruego de Refuxiados considera que o país americano está entre os dez
estados coas crises humanitarias máis importantes do mundo.
Pero os galegos para coñecer esta realidade non precisamos dos datos que desvelan
estes informes ou os medios de comunicación nacionais e internacionais, porque todos

CSV: REXISTRO-SMFvB4Wnq-6
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

vivimos e sentimos moi de cerca esta grave situación, directamente da man de algún
familiar ou dalgunha persoa do noso circulo máis achegado que sofre o día a día no
propio país.
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Unha das consecuencias máis importantes da profunda crise económica para a
poboación é a inflación descontrolada que provoca consecuencias terribles para os
cidadáns, porque alimentos, sanidade e medicinas convértense en produtos
inalcanzables, tanto polo seu total desabastecemento como polos seus prezos, que se
incrementan a diario, a diferencia dos salarios que non alcanzan para cubrir as máis
mínimas necesidades para sobrevivir.
O colapso do modelo económico do país, baseado nos ideais do socialismo
bolivariano, que se caracterizou por un total fracaso das súas políticas de
desenvolvemento e un continuo de desatinadas decisións económicas, baseadas no
rexio control da actividade privada e un estatismo esaxerado, provocou o total
aplastamento e empobrecemento da maioría da poboación, fundamentalmente das
clases baixas e medias debido a perda case na súa totalidade dos seus ingresos que
afectou a todos os aspectos da vida, xa que agora non poden facer fronte, nin tan
sequera, a adquisición dos produtos máis básicos para subsistir, como a compra de
alimentos, medicamentos ou de servizos inexistentes en Venezuela como a sanidade e
a educación.
Venezuela pasou de ser o un dos países de referencia en América a ser o país onde
volven aparecer epidemias de enfermidades que se poden previr, polo total
desabastecemento de vacinas, como a difteria ou sarampelo. Venezuela hoxe é un
pais onde os seus cidadáns falecen a diario por non dispor dos diagnósticos e dos
tratamentos para as enfermidades crónicas que sofren ou de quimioterapia para o
cancro, onde falecen miles de persoas por non poder levarse a cabo intervencións
cirúrxicas por falta de instrumental, medicamentos básicos ou, algo tan pouco
imaxinable na nosa sociedade actual, como a falta de subministro de luz e auga na
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maioría dos hospitais públicos do país.
Este deterioro social levou a un incremento exponencial, da criminalidade que xunto
coa busca incesante de alimentos e medicamentos, empuxan unha sociedade sen
regras na que se asasina gratuitamente, na que se extorsiona, se secuestra.. e que fan
case imposible poder vivir dignamente.
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Esta é a nosa principal preocupación e a de todos os galegos de ben, e por elo que o
Goberno de Galicia está aplicando una serie de medidas para os galegos de Venezuela
nas que se invisten máis de 6 millóns e medio de euros nestes tres 3 anos, para
intentar paliar parte dos efectos desta grave situación para máis de 3.000 familias cada
ano.
A situación actual de Venezuela e froito do declive, dende o seu inicio, do réxime
socialista bolivariano, que se foi desenmascarando nun sistema caracterizado pola
corrupción transversal das súas institución, que deu orixe a unha nova clase social de
incalculable capacidade adquisitiva que se alimenta directamente do aparato do estado
e as súas institucións, o progresivo incremento do poder da súa cúpula militar, e o
traslado a fórmulas que baten de fronte contra o sistema normativo e constitucional da
nación.
Poderíamos facer un relato histórico do anunciado declive do réxime socialista
bolivariano, pero vamos a destacar algúns dos acontecementos máis recentes que
desencadearon na actual situación do país.
En xaneiro de 2016 constitúese o Asemblea Nacional de Venezuela froito dun proceso
electoral no que participaron os partidos políticos máis importantes do país, que
resultou favorable para o conxunto de partidos da oposición e que foi lexitimado pola
comunidade internacional. Pero o seu poder lexislativo foi cuestionado dende o inicio
polos integrantes do executivo de Maduro, ata que foi usurpado e asignado a unha
creada, ad hoc, Asemblea Nacional Constituínte mediante decreto oficial.
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O pasado 11 de xaneiro, Nicolás Maduro xurou o seu segundo mandato como
Presidente de Venezuela, tras a celebración dunhas eleccións o 20 de maio de 2018
nas que non participou a oposición e cuns resultados que non foron recoñecidos pola
inmensa maioría da comunidade internacional. É a primeira vez que un presidente
venezolano non é investido na Asemblea Nacional, como o establece a Constitución
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venezolana, porque consideran que maduro é ilexítimo de orixe e un usurpador do
cargo para o período 2019-2025.
O Presidente da Asemblea Nacional, Juan Guaidó, asumiu o día 23 de xaneiro
formalmente as competencias do Executivo Nacional como Presidente encargado de
Venezuela para lograr unhas eleccións libres.
Centos de miles de venezolanos saíron ese días as rúas en Venezuela e no mundo
enteiro para apoiar a convocatoria que lanzou o Presidente da Asemblea Nacional e
proclamalo Presidente lexítimo do país, mestras que reivindicaban a saída de Nicolás
Maduro. Unha xornada na que morreron 16 persoas, segundo a Comisión Internacional
de Dereitos Humanos (CIDH) xunto con decenas de feridos e detidos, dinámica
habitual sempre que se celebran este tipo de manifestación, existindo polo tanto unha
represión violenta tanto coa a xente que sae a rúa a reivindicar os seus lexítimos
dereitos como coa oposición, que democraticamente electa, leva anos sufrindo
ameazas, detencións ilegais e torturas que fan que se tema sempre pola súa
seguridade.
Ante esta situación EEUU, mediante o seu presidente recoñece a Guaidó como
presidente interino do país, e de seguido, fóronse sumando outros países como
Canadá, Colombia, Brasil, Perú, Ecuador, Arxentina, Paraguai ou Costa Rica.
Pola súa parte a Unión Europea, por medio da súa Alta Representante, Federica
Mogherini, apoiou a Asemblea nacional como “institución elixida democraticamente”.
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Polo exposto, e ante esta situación, o Grupo Parlamentario Popular de Galicia presenta
a seguinte Proposición non de Lei en Pleno:
“O Parlamento de Galicia acorda declarar a súa solidariedade e o seu apoio ao pobo de
Venezuela, co que temos tantos vínculos familiares, e ás súas institucións
lexitimamente constituídas, nos seguintes termos:
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1. Que é necesario que se tomen medidas para actuar de forma urxente ante a
situación de emerxencia humanitaria que vive o pais por estes anos de sometemento a
un réxime socialista bolivariano que só trouxo pobreza, falta de alimentos e medicinas e
unha violencia extrema que xera unha inseguridade permanente con risco cotián para o
dereito fundamental á vida.
2. Que apoia á Asemblea Nacional lexítima democraticamente elixida polo pobo
venezolano.
3. Que apoia ao Presidente da Asemblea tamén lexítimo e elixido democraticamente.
4. Que en Venezuela debe iniciarse un proceso de normalización democrática, dando
paso a unhas eleccións libres con todas as garantías que exixe a comunidade
internacional, que poña fin a este proceso de réxime autoritario que conculca de xeito
cotián os dereitos individuais, sociais e políticos dos cidadáns venezolanos; e que dito
proceso debe facerse de acordo co que estableza a Asemblea Nacional e o seu
Presidente como representantes lexítimos do pobo venezolano.
5. Que Galicia asume o compromiso, como fixo ata agora, de axudar aos galegos de
Venezuela para saír desta difícil situación na que se encontran e avanzar cara o
camiño da prosperidade e do benestar, como achega á recuperación do conxunto do
pobo venezolano”.
Santiago de Compostela, 28 de xaneiro de 2019.
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41288(10/INT-001377)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Torrado Quintela, Julio e Blanco Rodríguez, Noela
Sobre a política do Goberno galego en relación coa situación
do servizo de pediatría no Sistema galego de saúde
Publicación da iniciativa, 397, 13.12.2018
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Á Mesa do Parlamento
Julio Torrado Quintela e Noela Blanco Rodríguez, deputado e deputada
pertencentes ao Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, ao abeiro do
disposto no artigo 147 do Regulamento da Cámara, presentan ante esa Mesa a
seguinte interpelación.
Durante o pasado verán de 2018, a Xunta de Galicia asumiu a decisión de
concentrar os servizos de pediatría en atención primaria en torno ás vilas e
poboacións máis poboadas e grandes das comarcas galegas. Esta decisión tivo
que ver coa necesidade de resolver o problema derivado das vacacións dos e das
profesionais que prestan servizo no Sergas, e a ausencia de número suficiente de
profesionais de pediatría para cubrir estas ausencias. Nalgúns centros, a ausencia
do e da profesional de pediatría cóbrese con médicos de medicina familiar con
algunha experiencia previa en atención pediátrica, ou con algunha formación en
puericultura, e nunha gran parte deles non ten ningunha cobertura.
Con motivo desa decisión da agrupación do servizo en torno a determinados
centros de saúde, e ao fío dunha interpelación e moción presentada polo Grupo
Socialista no Parlamento de Galicia, a Xunta de Galicia non confirmou nin
desmentiu que a agrupación de profesionais fose unha decisión con previsión de
estabilidade, o que acentuou a preocupación de pais e nais que non tiñan certeza
sobre a continuidade do servizo de pediatría en primaria, atendido nos seus
centros de saúde de referencia por profesionais especialistas en pediatría.
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Existen diversos problemas que recrudecen o problema da ausencia de
profesionais de pediatría, como a nula vontade do Goberno galego para reclamar
do Goberno de España nos últimos anos o aumento notorio de prazas de MIR
previa, a deficiente política laboral que prima a inestabilidade e eventualidade nos
profesionais que buscan precisamente o contrario, ou a ausencia de políticas de
contratación con visión a medio e longo prazo que non só eviten a fuga de
profesionais de Galicia a outras comunidades autónomas, senón que procure
incorporar ao sistema galego a profesionais doutros lugares.
O problema do deficiente número de profesionais ten consecuencias na perda de
calidade do servizo, que na actualidade mantén a ausencia de pediatras en moitos
puntos da xeografía, mantendo a decisión da agrupación de pediatras en torno a
centros de saúde que funcionan, no respecto a este servizo, como puntos de
referencia comarcais.

Rúa do Hórreo, s/n, Parlamento de Galicia. 15702 SANTIAGO DE COMPOSTELA
Tlf: 981 551 530 · gp-socialista@parlamentodegalicia.es
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É preciso, non entanto, considerar o servizo de pediatría coa atención suficiente
para facer un plantexamento común que resolva o problema actual na medida do
posible, e deseñe as medidas a medio e longo prazo para estabilizar a situación da
pediatría coa vontade de fortalecer un servizo moi demandado e valorado pola
cidadanía.
Por todo o exposto, o deputado e a deputada que asinan interpelan ao Goberno
galego nos seguintes termos:
1. Considera a Xunta de Galicia que a actual situación do servizo de pediatría no
Sistema galego de saúde é satisfactoria para a cidadanía?
2. Ten previsto a Xunta de Galicia tomar decisións na vía da contratación e
estabilización de profesionais de pediatría no Sistema galego de saúde?
3. Prevé a Xunta de Galicia a contratación de novos/as especialistas en pediatría
para o Sergas?
4. Comprométese a Xunta de Galicia a acordar co Goberno de España a
axilización do proceso de acreditación de prazas para formación especializada en
pediatría en Galicia?
Pazo do Parlamento, 4 de decembro de 2018
Asdo.: Julio Torrado Quintela
Noela Blanco Rodríguez
Deputado e deputada do G.P. dos Socialistas de Galicia
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43481(10/INT-001434)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Prado Cores, María Montserrat e 5 máis
Sobre a política do Goberno galego diante da situación da
sanidade pública galega
Publicación da iniciativa, 417, 23.01.2019
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Á Mesa do Parlamento
Montserrat Prado Cores, Luis Bará Torres, Ana Pontón Mondelo,
Xosé Luis Rivas Cruz, Olalla Rodil Fernández e Noa Presas Bergantiños,
deputadas e deputados do Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego
(BNG), ao abeiro do disposto no Regulamento da Cámara, presentan a seguinte
Interpelación, relativa ás medidas que debe tomar o Goberno galego diante da
grave situación da sanidade pública galega.

Un dos temas que máis alarma social está provocando na sociedade galega
é o gravísimo deterioro da sanidade pública.
Un deterioro que é o resultado dos graves recortes e privatizacións que o
Partido Popular leva realizado desde 2009, que están poñendo en risco a saúde e
a vida das persoas.
A política sanitaria de Núñez Feixóo á fronte da Xunta de Galiza ao longo
destes anos está poñendo contra as cordas a sanidade pública e ten un fin moi
claro: converter o dereito á saúde nun negocio para grupos afíns. Favorecer que
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uns poucos fagan negocio a costa da enfermidade.
Fronte ao desastre que está provocando non vale nin a propaganda nin a
manipulación. O deterioro é tan evidente que existe unha onda de malestar social
polo deterioro da sanidade que cada día vai a máis:
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Miles de persoas nas rúas protestando contra os recortes, os traballadores
e traballadoras dos PAC´s levan un ano en pé de guerra denunciando a falta de
medios, recursos e a precariedade que fai que se estea debilitando a atención que
se lle presta ás persoas que necesitan con urxencia ser atendidos por un médico.
A semana pasada iniciaron folga indefinida. No 061, no transporte sanitario
urxente, hai grande precariedade e unha ameaza de non seguir prestando o
Servizo a partir de marzo. Dimisión masiva de xerentes de atención primaria na
EOXI de Vigo por non estar dispost@s a seguir xestionando a situación de
“miseria” que teñen en Atención Primaria. Nas urxencias do CHUS levan anos
denuncia a falta de medios que provoca unha saturación constante das urxencias
e levan dez semanas de folga reclamando os medios necesarios para evitar os
amoreamentos de persoas nos corredores e a falta de medios humanos e técnicos.
Hai unanimidade entre sindicatos, colexios profesionais, plataformas
sanitarias, organizacións profesionais, doentes... en denunciar o grave deterioro
que están provocando as políticas sanitarias do Partido Popular e en que non
estamos na fase de grupos de traballo, nin de enquisas virtuais, nin de auditorías.
Estamos na fase de asumir responsabilidades e rectificar os recortes e as
privatizacións.
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Estamos nun momento crítico, onde a Xunta ten que dar explicacións e
asumir as súas responsabilidades, ante uns feitos de máxima gravidade. Despois
de ver como no mes de Agosto, falecía un doente no PAC da Estrada por falta de
persoal sanitario para atendelo, 2019 empeza cunha denuncia en fiscalía para que
investiga a morte de dúas persoas no servizo de urxencias do Chus sen recibir a
atención debida. nuns servizos de urxencias saturados sen os medios necesarios
2
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que fai que as persoas non teñen a atención que precisan, situación pola que @s
traballadores/as levan 10 semanas de folga demandando solucións.

Por todas estas razóns formúlase a seguinte interpelación:
-Até onde está disposto a chegar o Goberno galego na súa política de
acoso e derribo da sanidade pública galega?
-Diante da onda de malestar existente tanto a nivel profesional como da
veciñanza vai rectificar a política sanitaria que leva efectivizando desde 2009 que
está destruíndo a sanidade pública d@s galeg@s e poñendo en risco o dereito á
saúde?
-Coida que as medidas aparenciais e mediáticas que levan anunciando:
“Grupos de Mellora” “contratos estábeis de até 3 anos” van solucionar os
gravísimos problemas da sanidade galega?
-Ten o Goberno galego previsto proceder a un aumento do orzamento
destinado a Sanidade acorde coas necesidades da mesma?
-Vai tomar algunha medida real para rematar coa temporalidade e
CSV: REXISTRO-jgzzonfRk-0
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

precaridade do persoal do Sergas?
-Vai proceder a realizar unha política de contratación digna para a
totalidade do persoal?
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-Ten intención de traballar para eliminar as listas de espera, sen que
signifique incrementar o negocio da sanidade privada, senón explotando ao
máximo os recursos públlicos: contratando persoal e tendo operativos todos os
recursos dos que dispón o Sergas, camas, quirófanos...e non realizar ningunha
derivación de doentes á sanidade privada mentres existan recursos dispoñíbeis,
susceptíbeis de ser usados nos centros públicos?
-Coida que é posíbel unha Atención Primaria de Calidade sen un Plan de
Mellora con: incremento do investimento até chegar como mínimo ao 20% do
orzamento (no inmediato incremento de 200 millóns de euros). Recuperación das
Xerencias de Atención Primaria con capacidade resolutiva e orzamentaria./
Incrementar as prazas de especialistas en pediatría e medicina familiar e
comunitaria./ Mellorar os equipamentos nos centros de saúde e PACs / Garantir
equipos completos de profesionais nos PAC
-Vai continuar a senda das privatizacións o vai proceder a reverter as
realizadas e proceder á xestión propia dos servizos sanitarios?
-Tendo en conta os datos de que miles de galeg@s non recollen
medicamentos por falta de recursos vai facer algo para que se eliminen os

CSV: REXISTRO-jgzzonfRk-0
Verificación:
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copagos farmacéuticos?

Santiago de Compostela, 15 de xaneiro de 2019

Asdo.: Montserrat Prado Cores
4
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Luis Bará Torres
Noa Presas Bergantiños
Olalla Rodil Fernández
Xosé Luis Rivas Cruz
Ana Pontón Mondelo
Deputadas e deputados do G.P. do BNG

Asinado dixitalmente por:

María Montserrat Prado Cores na data 15/01/2019 11:28:42

Ana Pontón Mondelo na data 15/01/2019 11:28:45

Xose Luis Rivas Cruz na data 15/01/2019 11:28:47

Olalla Rodil Fernández na data 15/01/2019 11:28:48

Noa Presas Bergantiños na data 15/01/2019 11:28:50

CSV: REXISTRO-jgzzonfRk-0
Verificación:
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Xosé Luis Bará Torres na data 15/01/2019 11:28:52
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43899(10/INT-001440)
Grupo Parlamentario de En Marea
Cal Ogando, Marcos e Sánchez García, Antón
Sobre o incremento da mortalidade nas estradas galegas
Publicación da iniciativa, 417, 23.01.2019
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Á MESA DO PARLAMENTO

Marcos Cal Ogando e Antón Sánchez García, deputados do Grupo
Parlamentar de En Marea, ao abeiro do disposto no artigo 147 do Regulamento
da Cámara, presentan a seguinte Interpelación.

Nos últimos anos rachou a tendencia positiva das dúas últimas décadas en canto
ás persoas falecidas nas estradas galegas, pechando o 2018 cun total de 104
mortes, 28 máis que o ano anterior

O verán de 2018 foi particularmente tráxico. 33 foron os mortos nos meses de
xuño, xullo e agosto. Setembro foi aínda peor, 15 persoas faleceron nun só mes: 6
en Pontevedra, 5 na Coruña, 3 en Lugo e 1 en Ourense.

Estes datos quebran de maneira alarmante o descenso de accidentes en estradas
que observamos durante os pasados veráns. En setembro do 2014 houbo 12
mortos, 8 en 2015, 6 no 2016 e 4 no 2017.

Segundo os responsables de tráfico, en 2018 aumentaron as saídas da vía e os
choques frontais por mor dos excesos de velocidade e das distraccións ao
volante, a meirande parte delas xeradas polo teléfono móbil.

CSV: REXISTRO-Scxo8mbu3-9
Verificación:
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A seguridade viaria é unha responsabilidade de todos e non pode ser esquecida
polas institucións. Non podemos relaxarnos polo mero feito de que durante anos
as cifras de mortos descenderon. Cada morte é unha traxedia. Así, é urxente que
dende as administracións se tomen medidas para mellorar a seguridade nas
estradas.
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Atendendo a este alarmante incremento de falecidas nas estradas galegas, e que
chega nun contexto previo no que os datos de sinistralidade en Galicia xa se
atopaban entre os máis altos do Estado, faise urxente actuar sobre esta cuestión.

Diante desta situación formulamos a seguinte interpelación:

1.) A que se debe o incremento de mortalidade nas estradas galegas?
2.) Atendendo a estes resultados, segue a Xunta de Galicia apostando polo plan
2016-2020? prepara modificacións no mesmo ou a creación dun novo?
3.) Que actuacións concretas ten realizado a Xunta de Galicia para reducir a
sinistralidade e o número de falecidas en Galicia estes tres anos de
desenvolvemento do plan?
4.) Que está facendo ou vai a facer a Xunta de Galicia para reverter esta
situación?
5.) Que valoración fai a Consellería do estado da rede de estradas galegas en
termos de seguridade?

Santiago de Compostela, 16 de xaneiro de 2019.

Asdo.: Marcos Cal Ogando
Antón Sánchez García

CSV: REXISTRO-Scxo8mbu3-9
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Deputados do G.P. de En Marea.

Asinado dixitalmente por:
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Marcos Cal Ogando na data 16/01/2019 19:10:24

CSV: REXISTRO-Scxo8mbu3-9
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Antón Sánchez García na data 16/01/2019 19:10:32
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6.1

45341(10/POPX-000127)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Pontón Mondelo, Ana Belén
Sobre as previsións do Goberno galego respecto do exercicio
das súas competencias en materia de sanidade rectificando os
recortes e privatizacións para garantir o dereito das persoas
á saúde
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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:
Vai exercer as súas competencias, rectificando os recortes e
privatizacións da sanidade, acabando coa precariedade para garantir o dereito
á sáude das persoas?

Santiago de Compostela, 4 de febreiro de 2019

Asdo.: Ana Pontón Mondelo

CSV: REXISTRO-I5F6rKcAH-2
Verificación:
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Portavoz do G.P. do BNG

Asinado dixitalmente por:
Ana Pontón Mondelo na data 04/02/2019 18:24:02
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6.2

45342(10/POPX-000128)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Fernández Leiceaga, Xoaquín María
Sobre as actuacións previstas polo Goberno galego para
igualar o nivel competencial de Galicia co das outras
nacionalidades históricas
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Á Mesa do Parlamento
Xoaquín Fernández Leiceaga, portavoz do Grupo Parlamentario dos
Socialistas de Galicia, ao abeiro do disposto no artigo 152.2, presenta ante esa
Mesa a seguinte pregunta para a súa resposta oral en Pleno, dirixida ao Sr.
presidente da Xunta de Galicia.
Sr. presidente, como pretende igualar o nivel competencial de Galicia
coas outras nacionalidades históricas?

Pazo do Parlamento, 4 de febreiro de 2019
Asdo.: Xoaquín Fernández Leiceaga
Portavoz G.P. dos Socialistas de Galicia

Asinado dixitalmente por:

CSV: REXISTRO-S1KCiKTfK-8
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Xoaquín María Fernández Leiceaga na data 04/02/2019 18:15:09
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6.3

45343(10/POPX-000129)
Grupo Parlamentario de En Marea
Villares Naveira, Luis
Sobre a valoración do Goberno galego respecto da situación
actual do autogoberno en Galicia
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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, cal é a súa valoración sobre a situación actual do autogoberno en
Galicia?
Santiago de Compostela, 4 de febreiro de 2019.

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

Asinado dixitalmente por:

CSV: REXISTRO-Eh8TOXqkF-5
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Luis Villares Naveira na data 04/02/2019 18:18:49
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Día: 12.02.2019
Hora: 10:00
Orde do día

7.1

45339(10/PUP-000222)
Grupo Parlamentario de En Marea
Cuña Bóveda, María de los Ángeles
Sobre os funcionarios que forman parte da mutualidade que
substituíu ao Centro Galego de Bos Aires en Ospaña
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Á MESA DO PARLAMENTO

Ánxeles Cuña Bóveda, deputada pertencente ao Grupo Parlamentario de En
Marea, ao abeiro do disposto no artigo 155.5 do Regulamento da Cámara
presenta a seguinte Pregunta urxente para a súa resposta oral en Pleno.

Xustificación da urxencia.

O día 11 de febreiro de 2019, os socios/as do Centro Galego Bos Aires (CGBA)
teñen convocada unha asemblea para decidir as medidas a tomar cara o seu
futuro. A actitude que tome a Xunta de Galicia respecto a este cuestión pode ser
clave na resolución do tema.

Polo sinalado anteriormente, o Grupo Parlamentario de En Marea formula a
seguinte pregunta para a súa resposta oral en Pleno, con carácter urxente:

Ten coñecemento a Xunta de Galicia de que funcionarios forman parte da
Mutualidade que substituíu ao CGBA en Ospaña (avalada pola Xunta e o
Goberno español)?

CSV: REXISTRO-eYSRYZd8u-0
Verificación:
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Santiago de Compostela, 4 de febreiro de 2019.

Asdo.: Anxeles Cuña Bóveda
Deputada do G.P. de En Marea.
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Asinado dixitalmente por:
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María de los Ángeles Cuña Bóveda na data 04/02/2019 18:09:49
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43711(10/POP-005204)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Castiñeira Broz, Jaime e 6 máis
Sobre o investimento previsto pola Xunta de Galicia, no marco
do programa Rexurbe, para a adquisición e posterior
rehabilitación de inmobles nos núcleos históricos de Ferrol,
Betanzos, Lugo e Ourense
Publicación da iniciativa, 417, 23.01.2019
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Á Mesa do Parlamento
Jaime Castiñeira Broz, Martín Fernandez Prado, Jacobo Moreira Ferro, Marta
Nóvoa Iglesias, Mª Julia Rodríguez Barreira, Gonzalo Trénor López e Daniel
Varela Suanzes-Carpegna, 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.
O Goberno galego nos últimos anos veu intensificando a súa aposta pola rehabilitación
de vivendas na nosa Comunidade a través da convocatoria de distintas liñas de axuda
destinadas a preservar o patrimonio construído, mellorar as condicións das vivendas
dos galegos e así incidir nunha mellor calidade de vida dos cidadáns.
Esta aposta responde a un compromiso expresado polo Partido Popular de Galicia no
programa electoral co que obtivo a confianza maioritaria da cidadanía galega en
setembro de 2016. Este programa, que dedicaba un epígrafe específico á recuperación
dos cascos históricos facía unha mención expresa a unha actuación singular co nome
Rexurbe e que se definía deste xeito: “Realizaranse intervencións directas e intensas
de carácter público adquirindo e rehabilitando edificacións completas para conseguir a
recuperación de espazos urbanos moi degradados onde a iniciativa privada non realiza
ningunha intervención debido ao alto grado de deterioro ou marxinalidade do ámbito.
Deste xeito, recuperaranse importantes espazos urbanos conseguindo dinamizar
economicamente estes ámbitos, protexer o patrimonio construído e fixar poboación nos
cascos históricos de Galicia”.

CSV: REXISTRO-HRKgV1C9u-1
Verificación:
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Seguindo este compromiso, nesta lexislatura ademais das distintas liñas de axudas
dirixidas aos propietarios e aos concellos para a rehabilitación de vivendas e dos
contornos urbanos, a Xunta tamén está a impulsar outras actuacións directas de
rehabilitación, en distintas cidades galegas, en inmobles que son da súa propiedade.
Recentemente, tamén anunciaba que ía seguir apostando por estas actuacións de
rehabilitación directa, coa adquisición de novos inmobles en distintos centros históricos
de cidades e vilas galegas.
O pasado 12 de xaneiro publicaba unha oferta pública de adquisición de inmobles nos
núcleos históricos dos concellos de Ferrol, Betanzos, Lugo e Ourense que serán
rehabilitados directamente pola Xunta no marco do Programa Rexurbe.
Polo exposto, os deputados e deputadas asinantes, formulan a seguinte pregunta en
Pleno:
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- Que investimento prevé destinar a Xunta para a adquisición de inmobles nos núcleos
históricos de Ferrol, Betanzos, Lugo e Ourense no marco do programa Rexurbe, e para
a súa posterior rehabilitación?

Santiago de Compostela, 16 de xaneiro de 2.019.
Asinado dixitalmente por:
Jaime Castiñeira Broz na data 16/01/2019 12:49:38
Martín Fernández Prado na data 16/01/2019 12:49:49
Jacobo Moreira Ferro na data 16/01/2019 12:50:02
Marta Novoa Iglesias na data 16/01/2019 12:50:23
María Julia Rodriguez Barreira na data 16/01/2019 12:50:36
Gonzalo Trenor López na data 16/01/2019 12:50:57
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Daniel Luis Varela Suanzes-Carpegna na data 16/01/2019 12:51:07
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45329(10/PUP-000221)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Álvarez Martínez, Luis Manuel e Pierres López, María Luisa
Sobre a valoración do Goberno galego respecto das execucións
orzamentarias do Ministerio de Fomento na Comunidade Autónoma
de Galicia nos anos 2015, 2016 e 2017
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Á Mesa do Parlamento

Luís Manuel Álvarez Martínez e María Luisa Pierres López, deputado e deputada
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 dada pola necesidade urxente de que o
Goberno informe sobre a execución orzamentaria do Ministerio de Fomento en
Galicia durante os anos aos que se fai referencia no texto expositivo.
Segundo os datos dispoñibles relativos ás execucións orzamentarias do
Ministerio de Fomento, entre os anos 2015, 2016 e 2017, o Goberno do Sr. Rajoy
orzamentou investimentos por valor de 3.251,75 millóns de euros na comunidade
autónoma de Galicia e executou por un total de 1.521,94 millóns de euros,
segundo se mostra na seguinte táboa:
Ano
2015
2016
2017
Totais
Orzamentado
1.159,00 1.194,52
898,23 3.251,75
(M€)
588,15
444,21
489,58 1.521,94
Executado (M€)
50,75 % 37,19 % 54,50 % 46,80 %
Se nos referimos aos investimentos de ADIF no AVE, vemos que entre os anos
2015, 2016 e 2017, os datos son os seguintes:

CSV: REXISTRO-fiSYYMSRf-6
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Ano
2015
2016
2017
Totais
Orzamentado
702,49
802,42
481,33 1.986,24
(M€)
277,91
230,37
302,57
810,85
Executado (M€)
39,56 % 28,71 % 62,86 % 40,82 %
O anterior pon en evidencia que o compromiso dos gobernos do Partido Popular
con Galicia sitúase, sendo xenerosos na cualificación, na metade do que
manifestan as súas palabras iniciais. Por iso o deputado e a deputada que asinan
preguntan:

Rúa do Hórreo, s/n, Parlamento de Galicia. 15702 SANTIAGO DE COMPOSTELA
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Que valoración fai o Goberno galego das execucións orzamentarias do Goberno
do Estado na comunidade autónoma de Galicia entre os anos obxecto desta
pregunta?

Pazo do Parlamento, 4 de febreiro de 2019
Asinado dixitalmente por:
Luis Manuel Álvarez Martínez na data 04/02/2019 16:23:59
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María Luisa Pierres López na data 04/02/2019 16:24:06
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45340(10/PUP-000223)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Tellado Filgueira, Miguel Ángel e 8 máis
Sobre a avaliación do Goberno galego respecto da viaxe
institucional a Miami e Nova York anunciada polo presidente
da Xunta de Galicia para reforzar as relacións económicas e
comerciais cos Estados Unidos de América
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Á Mesa do Parlamento
Miguel Tellado Filgueira, Sandra Vázquez Domínguez, Moisés Blanco Paradelo,
Alberto Pazos Couñago, Isabel Novo Fariña, María Antón Vilasánchez, Marta
Nóvoa Iglesias, Moisés Rodríguez Pérez e Cristina Romero Fernández, deputadas
e deputados do Grupo Parlamentario Popular de Galicia, ao abeiro do disposto no
artigo 155.5 e concordantes do Regulamento da Cámara, presentan ante esa Mesa, a
seguinte pregunta para a súa resposta oral en Pleno polo trámite de urxencia.
Xustificación da urxencia
A urxencia ven motivada polo interese en que este Parlamento teña canto antes a
información de primeira man sobre esta importante viaxe.
Exposición de motivos
Temos coñecemento da viaxe institucional a Miami e Nova York anunciada polo
presidente do Goberno galego, Alberto Núñez Feijóo, acompañado dunha delegación
galega e cunha marcada axenda económica e comercial.
A visita que comezará o martes 5 de febreiro incluirá numerosos encontros
institucionais, económicos e culturais. Deste xeito, a innovación, o talento e o
investimento, serán os temas centrais dos foros e reunións que se celebrarán con
empresarios estadounidenses e nos que se incidirá en mostrar Galicia como un lugar
atractivo onde investir. No eido económico, ademais, se exporán as oportunidades de
nosa comunidade ante as cámaras de comercio de Miami e Nova York.

CSV: REXISTRO-vsl5Y2PJQ-6
Verificación:
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No eido cultural, destaca na axenda a sinatura dun convenio de colaboración entre a
Consellería de Cultura e Turismo e o Institute of Fine Arts de Nova York, para a
organización do simposio 'Imaxinando o Camiño de Santiago: itinerarios, narracións,
mapas e visións. Ademais da habituais visitas á colectividade de galegos na
emigración, o Presidente de la Xunta asistirá en Nova York á presentación da
exposición 'Os adeuses', organizada polo Consello da Cultura Galega.
No eido do turismo, búscase achegar o Xacobeo 2021 non só a mercados fidelizados,
senón tamén a mercados emerxentes como Estados Unidos. Así, xunto ao Clúster de
turismo e os portos de A Coruña, Ferrol e Vigo se visitará ao Porto de Miami e se
celebrará unha xuntanza coas principais compañías de cruceiros na cidade.
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Polo tanto, esta viaxe ten unha clara vocación de colaboración na apertura de
mercados e oportunidades para Galicia, que nos está a permitir vivir o mellor ciclo
exportador desde 2013.
Polo exposto, os deputados asinantes, formulan a seguinte pregunta oral en Pleno:
Que avaliación realiza o Goberno galego da viaxe institucional do Presidente da Xunta
a Miami e Nova York para reforzar as relacións económicas e comerciais con Estados
Unidos?
Santiago de Compostela 04 de febreiro de 2019

Asinado dixitalmente por:
Miguel Ángel Tellado Filgueira na data 04/02/2019 18:13:10
Maria Antón Vilasánchez na data 04/02/2019 18:13:21
Moisés Blanco Paradelo na data 04/02/2019 18:13:29
Cristina Isabel Romero Fernández na data 04/02/2019 18:13:37
Moisés Rodríguez Pérez na data 04/02/2019 18:13:49
Alberto Pazos Couñago na data 04/02/2019 18:13:59
Marta Novoa Iglesias na data 04/02/2019 18:14:10
María Isabel Novo Fariña na data 04/02/2019 18:14:19
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Sandra Vázquez Dominguez na data 04/02/2019 18:14:29
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7.5

44410(10/POP-005304)
Grupo Parlamentario de En Marea
Chao Pérez, Luca e Cuña Bóveda, María de los Ángeles
Sobre as razóns da facturación ás familias das reparacións
dos equipos informáticos facilitados ao alumnado que forma
parte da iniciativa de educación dixital E-Dixgal na
modalidade de cesión de uso
Publicación da iniciativa, 423, 31.01.2019
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Á MESA DO PARLAMENTO

Luca Chao Pérez e Ánxeles Cuña Bóveda, deputadas pertencentes ao Grupo
Parlamentario 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, sobre a externalización de custos da iniciativa de educación
dixital E-Dixgal.

Hai xa oito anos que a Xunta de Galicia vén desenvolvendo iniciativas
encamiñadas á dixitalización das aulas. Falamos, nun primeiro momento, do
proxecto Abalar, complementado logo coa iniciativa dixital E-Dixgal que
permite que no curso actual 2018/2019 uns 18.000 estudantes de 5º e 6º de
Primaria así como de 1º e 2º da ESO de 267 centros educativos formen parte
desta iniciativa.
A implementación do ensino dixital leva consigo, por suposto, un investimento
importante en equipamentos para ter aulas dixitais, equipos para o alumnado e
profesorado de uso persoal, un entorno virtual de aprendizaxe, variedade de
contidos dixitais, programas de formación, ferramentas de intercomunicación e
colaboración.
As aulas dixitais son aulas que contan cun encerado dixital interactivo, dun
CSV: REXISTRO-w04IzTTQb-0
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proxector, dun equipo para o profesor, e dun equipo para cada alumno. Ademais
as aulas contan con conexión WIFI para que o alumnado e profesorado poda
acceder aos contidos dixitais e seguir a actividade educativa na aula desde o seu
propio equipo.
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No que atinxe ao entorno virtual de aprendizaxe atopámonos cun espazo no que
docentes e alumnas e alumnos poden acceder a contidos dixitais para 5º e 6º de
primaria e 1º e 2º de ESO dos seguintes provedores: Edebé, Netex, aulaPlaneta e
Pearson, os do Repositorio de contidos educativos dixitais (os centros teñen á súa
disposición o Repositorio de contidos educativos dixitais do espazo Abalar, con
máis de 3.200 recursos educativos dixitais complementarios en sete idiomas), ou
os que o profesorado poda crear, seleccionar ou engadir ao entorno. O acceso a
este entorno dixital é posible a través de calquera equipo con conexión a internet,
a través das claves de acceso que lle serán entregadas ao alumnado no centro ou
mediante os propios equipos co sistema offline.
No que se refire ao equipamento persoal do alumnado, a Xunta ten que garantir o
acceso a un portátil a cada alumna e alumno participante na modalidade de
cesión de uso. Equipos proporcionados polos centros, unha vez que as familias
asinen un formulario de cesión de uso do mesmo .
De acordo coa explicación da propia web da Consellería “a utilización do
ordenador portátil e das ferramentas e contidos dixitais instalados no mesmo é
gratuíta para o alumnado. As familias comprométense a que o alumnado realice
un uso axeitado do equipamento, ao coidado dun equipo público, que poderá ser
usado noutros cursos por outros alumnos, e a unha utilización vinculada á
actividade educativa para a que é cedido”.
Porén, se ata este curso, era a propia consellería a que se encargada de atender os
incidentes, coa posta en marcha do servizo Premium de Atención, Soporte e
CSV: REXISTRO-w04IzTTQb-0
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Acompañamento avánzase na externalización do servizo e mesmo resulta que a
gratuidade non está sendo tal toda vez que nos centros participantes veñen
constatando problemas á hora de precisar soporte técnico derivado de accidentes
que teñen lugar co uso normal dos equipos.
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Tanto é así que dende o devandito soporte técnico se chegaron a remitir facturas
de reparacións ás familias por contías case equivalentes ás de adquisición dos
propios equipos.
Por todo o exposto, as deputadas asinantes presentan a seguinte pregunta para a
súa resposta oral en Pleno:
-

Como explica o Goberno da Xunta de Galicia que se estea facturando ás
familias?

Santiago de Compostela, 23 de xaneiro de 2019.

Asdo.: Luca Chao Pérez
Ánxeles Cuña Bóveda
Deputadas do G.P. de En Marea.

CSV: REXISTRO-w04IzTTQb-0
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Asinado dixitalmente por:

Luca Chao Pérez na data 23/01/2019 14:25:49

María de los Ángeles Cuña Bóveda na data 23/01/2019 14:25:56
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43716(10/POP-005205)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Pérez Seco, José Manuel e 2 máis
Sobre as actuacións previstas polo Goberno galego para
solucionar a situación na que se atopa o servizo de pediatría
nos concellos de Moeche, Cerdido, As Somozas e San Sadurniño
Publicación da iniciativa, 417, 23.01.2019
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Á Mesa do Parlamento

José Manuel Pérez Seco, Julio Torrado Quintela e Noela Blanco Rodríguez,
deputados e deputada 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.
Durante o pasado verán de 2018, a Xunta de Galicia asumiu a decisión de
concentrar os servizos de pediatría en atención primaria en torno ás vilas e
poboacións máis densas e grandes das comarcas galegas. Esta decisión tivo que
ver coa necesidade de resolver o problema derivado das vacacións dos
profesionais que prestan servizo no Sergas, e a ausencia de número suficiente de
profesionais de pediatría para cubrir estas ausencias. Nalgúns centros, a ausencia
do profesional de pediatría cóbrese con médicos de medicina familiar con
algunha experiencia previa en atención pediátrica, ou con algunha formación en
puericultura, pero unha gran parte deles non teñen ningunha cobertura.
Con motivo da decisión adoptada de agrupar o servizo en torno a determinados
centros de saúde e, ao fío dunha interpelación e unha moción presentadas polo
Grupo Socialista no Parlamento de Galicia, a Xunta de Galicia non confirmou
nin desmentiu que a agrupación de profesionais fose unha decisión con previsión
de estabilidade, o que acentuou a preocupación de pais e nais que non tiñan
certeza sobre a continuidade do servizo de pediatría en primaria, que se prestaba
nos centros de saúde de referencia por profesionais especialistas en pediatría.
O decisión de agrupar os profesionais está a ter consecuencias importantes na
calidade do servizo, por unha banda, os pediatras teñen que atender a un maior
número de doentes infantís, e nalgúns casos nin sequera son especialistas, e por
outra, os pais e nais vénse obrigados a facer grandes desprazamentos e con
horarios difíciles para a conciliación o que incrementa os problemas neste eido..
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Así, por exemplo, a pediatra que tiña a praza no centro de saúde de San
Sadurniño onde atendía os luns e os venres, e o resto dos días pasaba consulta en
Cerdido os martes, nas Somozas os mércores e en Moeche os xoves, e por un
concurso de traslado obtivo a súa nova praza en Pontedeume.
Segundo a Xerencia de Xestión Integrada do Sergas en Ferrol para consultas
infantís as familias deberán desprazarse ata San Sadurniño onde o Sergas cubrirá
os luns, mércores e venres cun médico puericultor e os martes e xoves con dous
facultativos procedentes do Fontenla Maristany que en ningún dos tres casos
posúen a especialidade en Pediatría.
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Por iso os deputados e a deputada que asinan preguntan:
Que vai facer o Goberno galego para solucionar a grave situación na que se atopa
o servizo de pediatría nos concellos de Moeche, Cerdido, As Somozas e San
Sadurniño?
Pazo do Parlamento, 16 de xaneiro de 2019

Asinado dixitalmente por:
Jóse Manuel Pérez Seco na data 16/01/2019 12:55:16
Julio Torrado Quintela na data 16/01/2019 12:55:26
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Noela Blanco Rodríguez na data 16/01/2019 12:55:33
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45316(10/PUP-000220)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Presas Bergantiños, Noa e 5 máis
Sobre as previsións da Xunta de Galicia respecto da
ampliación do funcionamento do servizo de hemodinámica do
Complexo Hospitalario Universitario de Ourense ás 24 horas do
día
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Parlamento de Galiza
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Á Mesa do Parlamento
Noa Presas Bergantiños, Montserrat Prado Cores, Xosé Luis Rivas Cruz,
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 ao coñecerse a rectificación
da Xunta de Galiza respecto das restricións horarias do servizo de hemodinámica no
Hospital Universitario Lucus Augusti (HULA) de Lugo, que contará co servizo de
Hemodinámica as 24 horas.

Exposición de motivos
Desde o BNG aplaudimos a rectificación da Xunta e a extensión do servizo, tal e
como reivindicaron persoal sanitario, forzas políticas e usuarios e usuarias durante anos.
Esta é unha vitoria das persoas e forzas políticas que non se resignaron diante da
CSV: REXISTRO-yQJyAcMTv-0
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discriminación que sofre o interior do país e que vén de conseguir a rectificación por
parte do Partido Popular, sexa cal sexa a motivación fonda da súa decisión.
Porén, é unha inxustiza sen comparación que o Hospital de Ourense continúe
sen Hemodinámica 24 horas e que o anuncio da ampliación de horas inclúa estoutra
instalación.
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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:
Vai deixar a Xunta de Galiza de pretender que as e os ourensáns escollan o
horario no que ter un infarto estendendo hemodinámica ás 24h?

Santiago de Compostela, 4 de febreiro de 2019

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

Asinado dixitalmente por:

Noa Presas Bergantiños na data 04/02/2019 13:14:23

María Montserrat Prado Cores na data 04/02/2019 13:14:28
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Ana Pontón Mondelo na data 04/02/2019 13:14:29

Xose Luis Rivas Cruz na data 04/02/2019 13:14:31

Olalla Rodil Fernández na data 04/02/2019 13:14:32
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Xosé Luis Bará Torres na data 04/02/2019 13:14:34
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42711(10/POP-005027)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Vilán Lorenzo, Patricia e 3 máis
Sobre o cumprimento do convenio asinado coa Deputación
Provincial de Pontevedra o 22 de xaneiro de 1991 e ratificado
no ano 2000 respecto da finca de Lourizán, en Pontevedra
Publicación da iniciativa, 414, 18.01.2019
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Á Mesa do Parlamento
Patricia Vilán Lorenzo, Abel Losada Álvarez, Concepción Burgo López e
Luís Manuel Álvarez Martínez, deputadas e deputados pertencentes ao Grupo
Parlamentario dos Socialistas de Galicia, ao abeiro do disposto no artigo 152
do Regulamento da Cámara, presentan ante esa Mesa a seguinte pregunta para a
súa reposta oral en Pleno.
Na finca de Lourizán, en Pontevedra hai dúas belezas espectaculares: un bosque
de valor botánico incalculable e un edificio de aire romántico do século XIX.
Construído polo arquitecto Genaro de la Fuente Domínguez, del destaca a súa
fachada cunha grande escalinata de corte imperial con balaustrada e estatuas. Esta
fermosísima construción (integrada no Patrimonio Cultural de Galicia) fora
residencia de verán do entón Presidente do Goberno Eugenio Montero Ríos e nel
firmáronse importantes decisións políticas para o país, pois o pazo era centro de
reunión de políticos, xornalistas, intelectuais e artistas.
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Sobre o conxunto da finca e as obras de conservación da zona nobre hai dous
convenios entre a Deputación Provincial de Pontevedra e a Consellería de Medio
Ambiente da Xunta de Galicia, un asinado o 22 de xaneiro de 1991 e outro o 21
de xaneiro de 2000 e en virtude de ambos, a Deputación Provincial cedeu por 30
anos á Xunta de Galicia o uso da finca e das edificacións. Non obstante, só fai
falla dar unha volta pola finca para darse de conta de que a Xunta de Galicia non
ten desenvolvido nin unha soa obra, pois o estado de conservación do pazo é
lamentable e a seguridade inexistente. Esta última fin de semana, houbo
multitude de desfeitas na finca e no edificio e un roubo nas oficinas da Xunta de
Galicia que están na mesma finca, feitos que xa están en coñecemento da Policía
Nacional.
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Por todo o exposto, as deputadas e os deputados que asinan formulan a seguinte
pregunta para o seu debate en Pleno:
Cando vai cumprir a Galicia as obrigas ás que se comprometeu no convenio
firmado coa Deputación Provincial de Pontevedra o 22 de xaneiro de 1991 e logo
ratificado no ano 2000?
Pazo do Parlamento, 8 de xaneiro de 2019
Asdo.: Patricia Vilán Lorenzo
Abel Losada Álvarez
Concepción Burgo López
Luís Manuel Álvarez Martínez
Deputadas e deputados do G.P. dos Socialistas de Galicia

Asinado dixitalmente por:
Patricia Vilán Lorenzo na data 08/01/2019 10:55:33
Abel Fermín Losada Álvarez na data 08/01/2019 10:55:38
Maria de la Concepción Burgo López na data 08/01/2019 10:55:43

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

Luis Manuel Álvarez Martínez na data 08/01/2019 10:55:47
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43949(10/POP-005256)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Rivas Cruz, José Luis e 5 máis
Sobre as axudas para previr os danos causados polo lobo e o
porco bravo na gandería e nos cultivos agrícolas
Publicación da iniciativa, 417, 23.01.2019
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Á Mesa do Parlamento
Xosé Luis Rivas Cruz, Luis Bará Torres, Montserrat Prado Cores, Ana
Pontón Mondelo, Olalla Rodil Fernández e Noa Presas Bergantiños, deputadas e
deputados do Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego (BNG), ao abeiro
do disposto no Regulamento da Cámara, presentan a seguinte Pregunta para resposta
oral en Pleno.

A Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda vén de publicar a
convocatoria de axudas para previr os danos causados, polo lobo e o porco bravo, na
gandeiría e nos cultivos agrícolas mediante a Orde de 19 de decembro de 2018
publicada no DOG nº 5 de 8 de xaneiro de 2019.
Dende o BNG consideramos que esta orde de axudas para impulsar medidas que
incentiven a protección de cultivos fronte ós seus danos, carece de calquera eficacia
preventiva, pois máis alá de contribuír moi marxinalmente a algunhas explotacións,
deixa sen posibilidade de axudas á inmensa maioría dos afectados que poderían ter
interese nesta convocatoria. Constátase esta afirmación tanto pola cuantía orzamentaria
coma polas condicións esixidas para os beneficiarios/afectados, a primeira polo escasa e
as segundas pola non observación da realidade agrogandeira do país dos galegos.
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Con respecto ao xabaril valoramos que mentres non se destinen recursos para
abordar un rigoroso plan de xestión das poboacións do xabaril a nivel galego, e
atendendo as súas peculiaridades por comarcas, que aborde múltiples cuestións, entre
elas tamén o considerar un deseño coordinado e planificado de actuacións de prevención
de cultivos, pois, non se comezará a atender en serio o problema, e continuarase co
disparate de articular medidas erráticas e que nada resolven. Non se pode continuar por
1
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máis tempo con solucións parciais, improvisadas e de parche que sucesivamente se
veñen aplicando, e que son indicativos dunha xestión ao chou e carente dun criterio de
xestión técnico científico.
Con respecto ao lobo a cantidade consignada resulta totalmente insuficiente,
supón na práctica un esforzo de escaso alcance e dificilmente permitirán acadar uns
obxectivos preventivos eficaces. Boas prácticas de manexo no gando son garantía de
reducir moito os danos de lobo, cara situacións moi excepcionais. Hoxe a maioría dos
ataques responden a situacións facilmente corrixibles de favorecerse e impulsarse unha
cultura de manexo e vixiancia do gando. As actuacións de manexo preventivo, mediante
a combinación de medidas, e asistidos por un permanente asesoramento de diagnóstico
e apoio na implantación de boas prácticas, pasa por ser a clave e solución á presenza do
lobo cerca das explotacións gandeiras. Debe ofrecerse ás explotacións, unha atención
inmediata e con sensibilidade, cunha dotación presupostaria axeitada e completa, e
moito menos burocratizada. Que non é o caso, por moi baixa dotación e complexidade
dos requirimentos.
Tamén valoramos que os problemas asociados aos danos que causan o xabaril,
por unha banda, e o lobo (ou oso) por outra, son problemáticas independentes que
deberían ter un trato administrativo diferenciado e, polo tanto, convocatorias e
orzamentos separados establecéndose uns criterios propios e claros para cada especie, e
non presentando unha redacción da orde con propostas de medidas comúns que
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propician maior confusión aínda.
Tanto para xabaril coma lobo, no caso dos peches fixos, a esixencia de ter
tódolos permisos e licencias (licenza de obras municipal, autorización de augas, de
patrimonio, de medio ambiente en caso de Rede Natura 2000,...) no momento da
solicitude da axuda é descoñecer a lentitude e farragosidade dos mesmos, en todo caso
unha declaración responsable de telas solicitadas no momento da tramitación da axuda.
2
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Pensar que con pastores eléctricos que bordeen as fincas destinadas a cultivos xa
solucionamos a prevención é descoñecer o problema de raíz.
Esixir na documentación os datos da PAC é descoñecer a realidade actual da
horta convencional, así coma esixir os contratos de arrendamento das fincas. Outro tanto
acontece co cultivo do boniato que non sabiamos tiña tanta importancia na horta galega.
A memoria técnica das características dos valados fixos ben merece unha
revisión. Enterrar 30cms. unha estaca de 2m. é suficiente se se espeta en cemento, en
terra supón un descoñecemento da realidade.
E así poderiamos seguir enumerando despropósitos e inexactitudes que ben
merecen unha revisión a fondo polo ben dos sectores afectados polos danos desta fauna
silvestre, que son inherentes a un territorio natural rico e san que tamén é preciso
preservar por moitos outros beneficios ecosistémicos que prestan.

Por todo isto formúlase a seguinte pregunta para resposta oral en Pleno:
Como valora o rexeitamento que provocou nos sectores afectados tanto polo
lobo coma polo xabaril o desenvolvemento e requisitos establecidos pola Orde que
establece as bases reguladoras das axudas para prevención de danos e a escasa dotación
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das mesmas?

Santiago de Compostela, 17 de xaneiro de 2019

Asdo.: Xosé Luis Rivas Cruz
3
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Luis Bará Torres
Montserrat Prado Cores
Noa Presas Bergantiños
Olalla Rodil Fernández
Ana Pontón Mondelo
Deputadas e deputados do G.P. do BNG

Asinado dixitalmente por:

Xose Luis Rivas Cruz na data 17/01/2019 12:52:15

María Montserrat Prado Cores na data 17/01/2019 12:52:21

Ana Pontón Mondelo na data 17/01/2019 12:52:23

Olalla Rodil Fernández na data 17/01/2019 12:52:25

Noa Presas Bergantiños na data 17/01/2019 12:52:26
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Xosé Luis Bará Torres na data 17/01/2019 12:52:28
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