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Grupo Parlamentario de En Marea
Santos Queiruga, Carmen e Merlo Lorenzo, Juan José
Sobre a opinión do Goberno galego respecto da suficiencia da cota de bocareu asignada na actua-
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Sobre as razóns existentes para que Galicia sexa a comunidade autónoma que peor evolución pre-
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ı 19895 (10/POP-002375)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Díaz Villoslada, Juan Manuel e 4 máis
Sobre as previsións do Goberno galego respecto do impulso ante o Goberno central da transfor-
mación portuaria e urbanística da cidade da Coruña mediante a constitución dun consorcio público
que lidere este reto 62834

ı 19904 (10/POP-002376)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Prado Cores, María Montserrat e 5 máis
Sobre as previsións do Goberno galego respecto da cobertura da baixa da facultativa do Centro de
Saúde de Vilaxoán, no concello de Vilagarcía de Arousa 62838

ı 19969 (10/POP-002377)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Rodríguez Rumbo, Matilde Begoña e Losada Álvarez, Abel Fermín
Sobre a opinión do Goberno galego respecto do cumprimento na actualidade do disposto no artigo
5º da Lei 6/1995, do 28 de xuño, respecto das funcións do Consello Económico e Social de Galicia
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ı 19970 (10/POP-002378)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Rodríguez Rumbo, Matilde Begoña e Losada Álvarez, Abel Fermín
Sobre a eventual consideración polo Goberno galego das recomendacións do Consello Económico
e Social de Galicia en materia de política orzamentaria na elaboración do Proxecto de lei de orza-
mentos xerais da Comunidade Autónoma de Galicia para o ano 2018 62843

ı 20012 (10/POP-002379)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Burgo López, María de la Concepción e 2 máis
Sobre a opinión do Goberno galego respecto do investimento de recursos públicos na construción
dun museo do viño nas covas de dona Urraca, no interior do castelo de Salvaterra do Miño
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ı 20025 (10/POP-002380)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Vilán Lorenzo, Patricia e 6 máis
Sobre as previsións do Goberno Galego respecto da inclusión como beneficiarios das axudas con-
vocadas na Orde do 30 de outubro de 2017, da Consellería do Medio Rural, dos concellos afectados
pola seca e non incluídos nela 62848

ı 20031 (10/POP-002381)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Blanco Rodríguez, Noela e 2 máis
Sobre o prazo previsto polo Goberno galego para a posta en marcha do Centro Galego de Desen-
volvemento Integral, situado no barrio de Salgueiriños, en Santiago de Compostela, a pleno rende-
mento 62850
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ı 20036 (10/POP-002382)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Torrado Quintela, Julio e 2 máis
Sobre a valoración da Xunta de Galicia respecto da posibilidade de chegar a un acordo co Concello
de Cedeira para a ampliación do centro de saúde 62852

ı 20042 (10/POP-002383)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Blanco Rodríguez, Noela e 3 máis
Sobre a valoración da Xunta de Galicia respecto das condicións de accesibilidade existentes na es-
tación de tren do Carballiño para persoas con discapacidade 62854

ı 20045 (10/POP-002384)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Blanco Rodríguez, Noela e 3 máis
Sobre as actuacións que vai levar a cabo a Xunta de Galicia no ano 2018 para paliar os problemas
de accesibilidade existentes na comunidade autónoma 62857

ı 20050 (10/POP-002385)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Bará Torres, Xosé Luís e 5 máis
Sobre o balance do comité de seguimento dos investimentos do Estado en Galicia no ano 2017 e as
medidas adoptadas polo Goberno galego para o cumprimento dos compromisos orzamentarios
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ı 20054 (10/POP-002386)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Bará Torres, Xosé Luís e 5 máis
Sobre as medidas previstas pola Xunta de Galicia para mellorar o servizo que presta a empresa
concesionaria da AP-9 e evitar os continuos atascos que se veñen producindo nela 62863

ı 20064 (10/POP-002387)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Burgo López, María de la Concepción e 2 máis
Sobre a valoración da Xunta de Galicia respecto das reclamacións da Asemblea de Investigadoras
de Compostela en relación coas bases das convocatorias de axudas á etapa predoutoral 62865

1.4.4.1.2. Preguntas urxentes (art. 155.5)

Admisión a trámite ao abeiro do artigo 155.5 do Regulamento do Parlamento, traslado
á Xunta de Portavoces e publicación

ı 20015 (10/PUP-000117)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Rivas Cruz, José Luis
Sobre a actuación que vai levar a cabo a Consellería do Medio Rural en relación coas presuntas irregula-
ridades denunciadas na contratación de helicópteros para a loita contra os incendios forestais 62869
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ı 20177 (10/PUP-000118)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Quiroga Díaz, José Antonio e Pérez Seco, José Manuel
Sobre as medidas previstas polo Goberno galego en relación coa contratación dos helicópteros
para a loita contra incendios das campañas de 2011, 2012 e 2013 62871

ı 20199 (10/PUP-000119)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Prado Cores, María Montserrat e 5 máis
Sobre a opinión do Goberno galego respecto da garantía dunha protección suficiente das costas
de Galicia fronte a unha situación similar á catástrofe do Prestige coas actuacións levadas a cabo
desde hai quince anos 62873

ı 20200 (10/PUP-000120)
Grupo Parlamentario Popular de Gali
Prado del Río, Paula e 7 máis
Sobre a colaboración que está a ofrecer a Xunta de Galicia as entidades locais para a celebración o
25 de novembro do Día Internacional Contra a Violencia de Xénero, co fin de acadar unha maior
efectividade dos recursos nos ámbitos da sensibilización, da prevención e da asistencia ás vítimas
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ı 20201 (10/PUP-000121) 
Grupo Parlamentario de En Marea
Villares Naveira, Luis e 13 máis
Sobre o prazo previsto pola Xunta de Galicia para a retirada da campaña publicitaria titulada O máis
grande de Galicia non se maltrata 62878

1.4.4.1.3. Preguntas ao presidente da Xunta de Galicia

Admisión a tramite, traslado á Xunta de Portavoces e publicación

ı 20180 (10/POPX-000058)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Pontón Mondelo, Ana Belén
Sobre o cumprimento da normativa vixente na loita contra o terrorismo machista 62881

ı 20196 (10/POPX-000059)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Fernández Leiceaga, Xoaquín María
Sobre a avaliación da política desenvolvida  polo Goberno galego en materia de reforma de estru-
turas forestais 62882

ı 20202 (10/POPX-000060)
Grupo Parlamentario de En Marea
Villares Naveira, Luis
Sobre as razóns da incapacidade das políticas da Xunta de Galicia para trasladar o incremento no-
minal do PIB galego á diminución da desigualdade social e a precariedade ou a mellora dos servizos
públicos 62883
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1. Procedementos parlamentarios
1.1. Procedementos de natureza normativa
1.1.2. Propostas de normas
1.1.2.1. Proxectos e proposicións de lei
1.1.2.1.6. Proposicións de lei para presentar perante o Congreso dos Deputados

A Mesa do Parlamento, na súa sesión do día 14 de novembro de 2017, adoptou o seguinte acordo:

Admisión a trámite

- 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

A Mesa toma coñecemento da referida iniciativa e, dado que vén presentada nos termos previstos
no artigo 122 do Regulamento da Cámara, acorda: 

1º. Admitir a trámite a Proposición de lei, para presentar perante o Congreso dos Deputados, orgá-
nica de transferencia de competencias á Comunidade Autónoma de Galicia en materia de salva-
mento marítimo e loita contra a contaminación mariña.

2º. Dispoñer o seu traslado á Xunta de Galicia para que emita o informe previsto no artigo 7 do De-
creto lexislativo 2/2015, do 12 de febreiro, polo que se aproba o texto refundido das disposicións
legais da Comunidade Autónoma de Galicia en materia de igualdade, e para que manifeste o seu
criterio e a súa conformidade respecto da súa tramitación nos termos previstos no artigo 123.2 do
Regulamento.

3º. Ordenar a súa publicación no Boletín Oficial do Parlamento de Galicia.

Santiago de Compostela, 14 de novembro de 2017
Miguel Ángel Santalices Vieira
Presidente

1.4. Procedementos de información
1.4.2. Solicitudes de comparecencia 

1.4.2.1. Solicitudes de comparecencia en Pleno

A Mesa do Parlamento, na súa sesión do día 14 de novembro de 2017, adoptou os seguintes acordos:

Admisión a trámite polo procedemento de urxencia, traslado á Xunta de Portavoces e  pu-
blicación

- 20019 (10/CPP-000043)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
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Grupo Parlamentario de En Marea
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Da Sra. conselleira do Medio Rural, por petición dos GG. PP. do Bloque Nacionalista Galego, de En
Marea e dos Socialistas de Galicia, para explicar as medidas que ten previsto adoptar ante a impu-
tación do director xeral de Ordenación Forestal, máximo responsable da loita contra os incendios
forestais, por irregularidades na contratación de medios aéreos

Admisión a trámite, traslado á Xunta de Portavoces e publicación

- 19874 (10/CPP-000042)
Dirección Xeral de Relacións Institucionais e Parlamentarias
Do Sr. vicepresidente e conselleiro de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza, por petición
propia, para informar das novas propostas de coordinación en materia de emerxencias

1.4.3. Interpelacións

Admisión a trámite e publicación

- 19717 (10/INT-000651)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Rodríguez Rumbo, Matilde Begoña e Losada Álvarez, Abel Fermín
Sobre a política do Goberno galego en relación coa fixación de poboación no medio rural

- 19753 (10/INT-000652)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Presas Bergantiños, Noa e 5 máis
Sobre a política do Goberno galego en relación co sector da produción do silicio

- 19848 (10/INT-000653)
Grupo Parlamentario de En Marea
Sánchez García, Antón
Sobre a política do Goberno galego en relación cos sectores da minaría, enerxía, auga e residuos

- 19856 (10/INT-000654)
Grupo Parlamentario de En Marea
Sánchez García, Antón
Sobre o investimento levado a cabo polas administracións públicas nos últimos anos

- 19897 (10/INT-000655)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Díaz Villoslada, Juan Manuel e 4 máis
Sobre a política do Goberno galego en relación coa transformación portuaria e urbanística da cidade
da Coruña

- 19971 (10/INT-000656)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
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Rodríguez Rumbo, Matilde Begoña e Losada Álvarez, Abel Fermín
Sobre a política do Goberno galego en relación coas funcións do Consello Económico e Social de
Galicia

- 19972 (10/INT-000657)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Rodríguez Rumbo, Matilde Begoña e Losada Álvarez, Abel Fermín
Sobre a política do Goberno galego en relación coas recomendacións do Consello Económico e So-
cial de Galicia en materia orzamentaria

- 20018 (10/INT-000658)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Rivas Cruz, José Luis e 5 máis
Sobre a contratación de helicópteros para a loita contra o lume

- 20024 (10/INT-000659)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Vilán Lorenzo, Patricia e 6 máis
Sobre a política da Xunta de Galicia en relación cos territorios afectados pola seca

- 20048 (10/INT-000660)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Bará Torres, Xosé Luís e 5 máis
Sobre a política do Goberno galego en relación cos investimentos do Estado en Galicia

- 20052 (10/INT-000661)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Bará Torres, Xosé Luís e 5 máis
Sobre o funcionamento da AP9

- 20056 (10/INT-000662)
Grupo Parlamentario de En Marea
Lago Peñas, José Manuel e Casal Vidal, Francisco
Sobre a política industrial conserveira

- 20063 (10/INT-000663)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Burgo López, María de la Concepción e 2 máis
Sobre a política da Xunta de Galicia en relación coas axudas á etapa predoutoral

1.4.4. Preguntas
1.4.4.1. Preguntas orais en Pleno

Admisión a trámite e publicación

- 19693 (10/POP-002348)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
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Rodríguez Rumbo, Matilde Begoña e 4 máis
Sobre as previsións do Goberno galego respecto da ampliación para o ano 2018 da escola infantil
da rede A Galiña Azul do concello de Arzúa e de adaptar a oferta de prazas á demanda existente

- 19698 (10/POP-002349)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Pérez Seco, José Manuel e 3 máis
Sobre as medidas previstas polo Goberno galego para minimizar o impacto dos incendios forestais
no sector turístico

- 19705 (10/POP-002351)
Grupo Parlamentario de En Marea
Vázquez Verao, Paula e 13 máis
Sobre as actuacións levadas a cabo ou previstas pola Xunta de Galicia en relación co conflito laboral
da empresa Bershka na provincia de Pontevedra

- 19708 (10/POP-002352)
Grupo Parlamentario de En Marea
Quinteiro Araújo, Paula e 13 máis
Sobre as medidas previstas pola Xunta de Galicia para reverter a situación laboral que está a pade-
cer a mocidade galega a consecuencia da crise económica

- 19715 (10/POP-002353)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Rodríguez Rumbo, Matilde Begoña e Losada Álvarez, Abel Fermín
Sobre a valoración do Goberno galego respecto dos resultados acadados coa implantación do Pro-
grama de impostos cero no medio rural, dirixido a fixar poboación nese medio e dinamizar as zonas
menos poboadas da comunidade autónoma

- 19726 (10/POP-002354)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Rodríguez Rumbo, Matilde Begoña e 2 máis
Sobre a valoración do Goberno galego en relación coa necesidade de construír un novo centro de
saúde en Melide

- 19730 (10/POP-002355)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Rodríguez Rumbo, Matilde Begoña e 3 máis
Sobre o destino final da totalidade do fondo adicional do Fondo de cooperación local correspon-
dente ao exercicio 2017

- 19741 (10/POP-002356)
Grupo Parlamentario de En Marea
Lago Peñas, José Manuel
Sobre as actuacións previstas polo Goberno galego para o mantemento do emprego do Banco Po-
pular-Pastor en Galicia
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- 19757 (10/POP-002357)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Presas Bergantiños, Noa e 5 máis
Sobre as actuacións levadas a cabo ou previstas polo Goberno galego para favorecer o mantemento
e o aumento da carga de traballo e do cadro de persoal derivados da produción do silicio solar

- 19759 (10/POP-002358)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Rodríguez Barreira, María Julia e 9 máis
Sobre as melloras producidas no Hospital Comarcal de Monforte de Lemos desde a entrada en fun-
cionamento do sistema de Estrutura Organizativa de Xestión Integrada, EOXI

- 19783 (10/POP-002359)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Rodil Fernández, Olalla e 5 máis
Sobre as medidas que vai adoptar o Goberno galego para garantir e promover o debido apoio eco-
nómico e institucional á etapa predoutoral en Galicia

- 19792 (10/POP-002360)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Toja Suárez, María Dolores e 2 máis
Sobre as actuacións que vai levar a cabo o Goberno galego para difundir a obra do intelectual, es-
critor e poeta baiés Enrique Labarta Pose

- 19824 (10/POP-002361)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Álvarez Martínez, Luis Manuel e 2 máis
Sobre as previsións da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria respecto da
realización no ano 2018 das obras necesarias e pendentes no CEIP Ramón Otero Pedraio, da Lara-
cha

- 19830 (10/POP-002362)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Burgo López, María de la Concepción e 4 máis
Sobre as actuacións levadas a cabo pola Consellería de Infraestruturas e Vivenda para a reparación
da estrada LU-710 no tramo comprendido entre o enlace coa A-6 e Baralla, segundo o compromiso
adquirido no ano 2010

- 19835 (10/POP-002363)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
López Crespo, Carlos Enrique e 9 máis
Sobre as melloras producidas no Hospital da Barbanza desde a entrada en funcionamento do sis-
tema de Estrutura Organizativa de Xestión Integrada, EOXI

- 19836 (10/POP-002364)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
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Rodríguez Arias, Marta e 8 máis
Sobre as melloras producidas no Hospital Comarcal do Salnés desde a entrada en funcionamento
do sistema de Estrutura Organizativa de Xestión Integrada, EOXI

- 19840 (10/POP-002365)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Gómez Salgado, Carlos e 9 máis
Sobre as melloras producidas no Hospital Comarcal de Verín desde a entrada en funcionamento
do sistema de Estrutura Organizativa de Xestión Integrada, EOXI

- 19845 (10/POP-002366)
Grupo Parlamentario de En Marea
Santos Queiruga, Carmen e Merlo Lorenzo, Juan José
Sobre a opinión do Goberno galego respecto da suficiencia da cota de bocareu asignada na actua-
lidade a Galicia na zona IXa

- 19846 (10/POP-002367)
Grupo Parlamentario de En Marea
Santos Queiruga, Carmen e Merlo Lorenzo, Juan José
Sobre as medidas que está a adoptar a Xunta de Galicia ante unha posible prohibición da pesca da
sardiña nas augas galegas nos próximos quince anos

- 19850 (10/POP-002368)
Grupo Parlamentario de En Marea
Sánchez García, Antón
Sobre a valoración do Goberno galego respecto dos datos reflectidos na Estatística de Multilocali-
zación Empresarial en relación coa actividade desenvolvida en Galicia por empresas foráneas

- 19858 (10/POP-002369)
Grupo Parlamentario de En Marea
Sánchez García, Antón
Sobre a avaliación da Xunta de Galicia respecto do investimento levado a cabo polas administra-
cións públicas nos últimos anos

- 19863 (10/POP-002370)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Pérez Seco, José Manuel e 2 máis
Sobre as medidas que está a adoptar o Goberno galego para solucionar as dificultades que están
a padecer as explotacións gandeiras a causa da insuficiencia da rede eléctrica

- 19868 (10/POP-002371)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Blanco Paradelo, Moisés e 9 máis
Sobre as melloras producidas no Hospital Comarcal de Valdeorras desde a entrada en funciona-
mento do sistema de Estrutura Organizativa de Xestión Integrada, EOXI
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- 19873 (10/POP-002372)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Toja Suárez, María Dolores e Torrado Quintela, Julio
Sobre as previsións do Goberno galego respecto da dotación ao peirao de Esteiro, en Muros, dunha
rampla para a baixada e subida de embarcacións

- 19880 (10/POP-002373)
Grupo Parlamentario de En Marea
Lago Peñas, José Manuel e Sánchez García, Antón
Sobre as razóns existentes para que Galicia sexa a comunidade autónoma que peor evolución presenta
na recadación dos impostos cedidos entre as quince comunidades autónomas do réxime común

- 19886 (10/POP-002374)
Grupo Parlamentario de En Marea
Vázquez Verao, Paula
Sobre as razóns do Goberno galego para non axilizar o libramento das prestacións económicas de
pagamento único concedidas por fillas e fillos menores de 3 anos

- 19895 (10/POP-002375)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Díaz Villoslada, Juan Manuel e 4 máis
Sobre as previsións do Goberno galego respecto do impulso ante o Goberno central da transfor-
mación portuaria e urbanística da cidade da Coruña mediante a constitución dun consorcio público
que lidere este reto

- 19904 (10/POP-002376)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Prado Cores, María Montserrat e 5 máis
Sobre as previsións do Goberno galego respecto da cobertura da baixa da facultativa do Centro de
Saúde de Vilaxoán, no concello de Vilagarcía de Arousa

- 19969 (10/POP-002377)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Rodríguez Rumbo, Matilde Begoña e Losada Álvarez, Abel Fermín
Sobre a opinión do Goberno galego respecto do cumprimento na actualidade do disposto no artigo
5º da Lei 6/1995, do 28 de xuño, respecto das funcións do Consello Económico e Social de Galicia

- 19970 (10/POP-002378)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Rodríguez Rumbo, Matilde Begoña e Losada Álvarez, Abel Fermín
Sobre a eventual consideración polo Goberno galego das recomendacións do Consello Económico
e Social de Galicia en materia de política orzamentaria na elaboración do Proxecto de lei de orza-
mentos xerais da Comunidade Autónoma de Galicia para o ano 2018

- 20012 (10/POP-002379)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
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Burgo López, María de la Concepción e 2 máis
Sobre a opinión do Goberno galego respecto do investimento de recursos públicos na construción
dun museo do viño nas covas de dona Urraca, no interior do castelo de Salvaterra do Miño

- 20025 (10/POP-002380)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Vilán Lorenzo, Patricia e 6 máis
Sobre as previsións do Goberno Galego respecto da inclusión como beneficiarios das axudas con-
vocadas na Orde do 30 de outubro de 2017, da Consellería do Medio Rural, dos concellos afectados
pola seca e non incluídos nela

- 20031 (10/POP-002381)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Blanco Rodríguez, Noela e 2 máis
Sobre o prazo previsto polo Goberno galego para a posta en marcha do Centro Galego de Desen-
volvemento Integral, situado no barrio de Salgueiriños, en Santiago de Compostela, a pleno rende-
mento

- 20036 (10/POP-002382)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Torrado Quintela, Julio e 2 máis
Sobre a valoración da Xunta de Galicia respecto da posibilidade de chegar a un acordo co Concello
de Cedeira para a ampliación do centro de saúde

- 20042 (10/POP-002383)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Blanco Rodríguez, Noela e 3 máis
Sobre a valoración da Xunta de Galicia respecto das condicións de accesibilidade existentes na es-
tación de tren do Carballiño para persoas con discapacidade

- 20045 (10/POP-002384)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Blanco Rodríguez, Noela e 3 máis
Sobre as actuacións que vai levar a cabo a Xunta de Galicia no ano 2018 para paliar os problemas
de accesibilidade existentes na comunidade autónoma

- 20050 (10/POP-002385)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Bará Torres, Xosé Luís e 5 máis
Sobre o balance do comité de seguimento dos investimentos do Estado en Galicia no ano 2017 e as
medidas adoptadas polo Goberno galego para o cumprimento dos compromisos orzamentarios

- 20054 (10/POP-002386)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Bará Torres, Xosé Luís e 5 máis
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Sobre as medidas previstas pola Xunta de Galicia para mellorar o servizo que presta a empresa
concesionaria da AP-9 e evitar os continuos atascos que se veñen producindo nela

- 20064 (10/POP-002387)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Burgo López, María de la Concepción e 2 máis
Sobre a valoración da Xunta de Galicia respecto das reclamacións da Asemblea de Investigadoras
de Compostela en relación coas bases das convocatorias de axudas á etapa predoutoral

1.4.4.1.2. Preguntas urxentes (art. 155.5)

Admisión a trámite ao abeiro do artigo 155.5 do Regulamento do Parlamento, traslado
á Xunta de Portavoces e publicación

- 20015 (10/PUP-000117)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Rivas Cruz, José Luis
Sobre a actuación que vai levar a cabo a Consellería do Medio Rural en relación coas presuntas irre-
gularidades denunciadas na contratación de helicópteros para a loita contra os incendios forestais

- 20177 (10/PUP-000118)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Quiroga Díaz, José Antonio e Pérez Seco, José Manuel
Sobre as medidas previstas polo Goberno galego en relación coa contratación dos helicópteros
para a loita contra incendios das campañas de 2011, 2012 e 2013

- 20199 (10/PUP-000119)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Prado Cores, María Montserrat e 5 máis
Sobre a opinión do Goberno galego respecto da garantía dunha protección suficiente das costas
de Galicia fronte a unha situación similar á catástrofe do Prestige coas actuacións levadas a cabo
desde hai quince anos

- 20200 (10/PUP-000120)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Prado del Río, Paula e 7 máis
Sobre a colaboración que está a ofrecer a Xunta de Galicia as entidades locais para a celebración o
25 de novembro do Día Internacional Contra a Violencia de Xénero, co fin de acadar unha maior
efectividade dos recursos nos ámbitos da sensibilización, da prevención e da asistencia ás vítimas

- 20201 (10/PUP-000121)
Grupo Parlamentario de En Marea
Villares Naveira, Luis e 13 máis
Sobre o prazo previsto pola Xunta de Galicia para a retirada da campaña publicitaria titulada O máis
grande de Galicia non se maltrata
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1.4.4.1.3. 3 ao presidente da Xunta de Galicia

Admisión a tramite, traslado á Xunta de Portavoces e publicación

- 20180 (10/POPX-000058)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Pontón Mondelo, Ana Belén
Sobre o cumprimento da normativa vixente na loita contra o terrorismo machista

- 20196 (10/POPX-000059)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Fernández Leiceaga, Xoaquín María
Sobre a avaliación da política desenvolvida  polo Goberno galego en materia de reforma de estru-
turas forestais

- 20202 (10/POPX-000060)
Grupo Parlamentario de En Marea
Villares Naveira, Luis
Sobre as razóns da incapacidade das políticas da Xunta de Galicia para trasladar o incremento no-
minal do PIB galego á diminución da desigualdade social e a precariedade ou a mellora dos servizos
públicos

Santiago de Compostela, 14 de novembro de 2017
Diego Calvo Pouso
Vicepresidente 1º
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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 
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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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Á Mesa do Parlamento 

Os Grupos Parlamentares do Bloque Nacionalista Galego, En Marea e 

dos Socialistas de Galicia, ao abeiro do disposto nos artigos 98 e 144 do 

Regulamento da Cámara, solicitan á Mesa do Parlamento que se proceda á 

tramitación da comparecencia urxente en Pleno da Conselleira de Medio 

Rural, para explicar as medidas que ten previsto adoptar ante a imputación de 

Tomás Fernández-Couto, Director Xeral de Ordenación Forestal, máximo 

responsábel da loita contra os incendios forestais por irregularidades na 

contratación de medios aéreos. 

 

Santiago de Compostela, 9 de novembro de 2017 

 

Asdo.: Ana Pontón Mondelo 

Portavoz do G.P. do BNG 

Luis Villares Naveira 

Portavoz do G.P. de En Marea 

Xoaquín Fernández Leiceaga 

Portavoz do G.P. dos Socialistas de Galicia 

 

 

 

Asinado dixitalmente por: 

 

Xoaquín María Fernández Leiceaga na data 09/11/2017 13:37:28 

 

Luis Villares Naveira na data 09/11/2017 13:55:56 
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Ana Pontón Mondelo na data 09/11/2017 13:58:06 
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VICEPRESIDENCIA E CONSgLLERIA DE PRESIDENCIA, 
ADMINISTRACIONS PUBLICAS E XUSTIZA 

DIRECCIÓN ERAL DE REIACINS INS1111.100NAIS E PARMENTARIAS  

— 7 NOV. 2017 

Num. 	 
s A cl 1:)

;.
A 

aoN s ws" 
ESIDDICI 

Blanca García-Señoráns Álvarez 

XUNTA DE GALICIA 
VICEPRESIDENCIA E CONSELLERIA DE PRESIDENCIA, 
ADMINISTRACIÓNS PÚBLICAS EXUSTIZA _ 
Dirección Xeral de Relacióntlnititlffirlárd TO DE '•.5  ik 1- 1  • 

e Parlamentarias 	91- n7; rnc XERA1_ ENT3A11.A 

wov 2or 

Nuri  

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

comparecencia a petición propia -ante o Pleno- do vicepresidente e conselleiro de 

Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza para informar das "Novas propostas 

de coordinación en materia de emerxencias". 

Santiago de Compostela, 7 de novembro de 2017 

A directora xeral de Relacións Institucionais 

e Parlamentarias 

Sr. presidente do Parlamento de Galicia 

paxina 1 de 1 
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Partido dos 
Socialistas 
de Galicia 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

Grupo Parlamentario 

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

Á Mesa do Parlamento 

 

Matilde Begoña Rodríguez Rumbo e Abel Losada Álvarez, deputada e deputado 

pertencentes ao Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, ao abeiro do 

disposto no artigo 147 do Regulamento da Cámara, presentan ante esa mesa a 

seguinte interpelación. 

 

O presidente da Xunta de Galicia anunciou no debate de Orzamentos para a 

Xunta de Galicia correspondentes ao exercicio 2017 o “Programa de impostos 

cero no rural”. 

 

O obxectivo deste programa era lograr fixar poboación no medio rural, así como 

dinamizar as zonas menos poboadas da nosa comunidade. 

 

O dito programa contemplaba unha serie de beneficios fiscais, entre outras 

medidas, pero pasado case un ano da súa aplicación, a deputada e o deputado que 

asinan interpelan o Goberno galego nos seguintes termos: 

 

1ª) Que valoración que fai o Goberno galego sobre os resultados acadados pola 

implantación do dito plan? 

 

2ª)  Canto deixou de ingresar o Goberno galego como consecuencia da aplicación 

destes beneficios fiscais para asentar poboación no rural? 

 

Pazo  do Parlamento, 3 novembro de 2017 

 

 

 

 
Asinado dixitalmente por: 

 
Matilde Begoña Rodríguez Rumbo na data 03/11/2017 13:16:05 

 
Abel Fermín Losada Álvarez na data 03/11/2017 13:16:12 
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Á Mesa do Parlamento 

Noa Presas Bergantiños, Montserrat Prado Cores, Ana Pontón Mondelo, 

Xosé Luis Rivas Cruz, Olalla Rodil Fernández e Luis Bará Torres, deputadas e 

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

do disposto no Regulamento da Cámara, presentan a seguinte Interpelación. 

 

Durante as últimas semanas, este Grupo Parlamentar tivo coñecemento de 

preocupantes novas arredor do futuro do desenvolvemento produtivo do silicio solar no 

noso país. Diversas novas recollidas polos medios de comunicación alertan das 

intencións do conglomerado empresarial Ferrotlántica-Ferroglobe no que se enmarca 

FerroSolar de desprazar postos de traballo e proxectos de investigación cara 

Puertollano.  

Cómpre lembrar que Silicio FerroSolar é un activo empresarial que foi creado 

no 2008 co obxectivo de desenvolver tecnoloxías de purificación de silicio e integrar 

tecnoloxías para obter Silicio de grado solar que serve para desenvolver pezas 

empregadas na xeración de enerxía fotovoltaica. Combinando a pureza e alta calidade 

do material obtido no noso país, na mina de Serrabal, co desenvolvemento tecnolóxico 

chegan a producir un pó de silicio de altísima calidade, cunha pureza próxima ao cen 

por cen, o que sitúa Galiza e á empresa na vangarda, obtendo a mellor calidade do 

produto, que pode usarse de forma completa.  

Neste camiño, alén da riqueza do material, que debera ter un retorno na fixación 

de traballo por parte da parte explotadora, xa que se trata dunha extracción dos nosos 

recursos naturais, ten un importante papel o desenvolvemento investigador. Así mesmo, 

a esa tarefa teñen contribuído investimentos ao longo do tempo por parte das 
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administracións públicas, o que incide na necesidade dunha correspondencia entre a 

actividade extractora e a actividade que desenvolva a parte da produción que ten que ver 

co valor engadido. Máis aínda, hai outros motivos de peso que levan a considerar que a 

mellor estratexia é desenvolver o ciclo na nosa comunidade, tamén motivos de tipo 

económico e lóxica empresarial. Por exemplo, é obvio que o desprazamento do material 

até outras localizacións diferentes á Galiza engade un custo en materia de transporte, en 

materia de emisión e polo tanto en materia económica. Doutra banda, o longo historial 

de incumprimentos canto a investimentos e fixación de postos de traballo do grupo 

empresarial debe facer saltar todas as alertas e procurar unha unidade social e 

institucional a favor do mantemento do emprego no noso país e do desenvolvemento da 

actividade industrial vinculada ao coñecemento.  

Desde o Bloque Nacionalista Galego apostamos porque a produción industrial 

debe ter un retorno para Galiza en termos sociais e económicos, nomeadamente cando 

para o seu desenvolvemento é preciso desenvolver actividades extractivas con custos 

ambientais e tamén sociais. Entendemos, polo tanto, que camiñar cara un 

desenvolvemento desta actividade na que a extracción do mineral natural, que ademais 

ten unhas condicións excelentes, se desenvolve en Galiza pero non así as actividades de 

produción, investigación e desenvolvemento, é tremendamente negativo e propio dun 

modelo colonial que non compartimos.  

 

Por todo isto formúlase a seguintes interpelación: 

-Coñece a Xunta de Galiza a intención do grupo empresarial Ferrotlántica-

Ferroglobe de deslocalizar a produción asociada ao silicio extraído en Galiza para fóra 

do noso país? Que valoración lle merece? 
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-Que actuacións levou ou vai levar a cabo o goberno galego para favorecer o 

peche do ciclo produtivo do silicio solar no noso país? 

-Que actuacións levou ou vai levar a cabo o goberno galego para favorecer o 

mantemento e aumento da carga de traballo e cadro de persoal derivados do silicio 

solar?  

-Ten coñecemento a Xunta de Galiza de cal é o volume de recursos públicos se 

ten destinado desde as arcas galegas a este sector? En que medida ao grupo citado?  

-Mantivo algunha comunicación a Consellaría de Economía, emprego e 

industria ao respecto coa empresa?  

-Mantivo algunha comunicación a Consellaría de Economía, emprego e 

industria ao respecto co cadro de persoal?  

 

Santiago de Compostela, 6 de novembro de 2017 

 

Asdo.: Noa Presas Bergantiños 

Montserrat Prado Cores 

Olalla Rodil Fernández 

Xosé Luis Rivas Cruz 

Luis Bará Torres 

Ana Pontón Mondelo  

Deputadas e deputados do G.P. do BNG 
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Asinado dixitalmente por: 

 

Noa Presas Bergantiños na data 06/11/2017 11:19:57 

 

María Montserrat Prado Cores na data 06/11/2017 11:20:01 

 

Olalla Rodil Fernández na data 06/11/2017 11:20:03 

 

Xose Luis Rivas Cruz na data 06/11/2017 11:20:06 

 

Xosé Luis Bará Torres na data 06/11/2017 11:20:10 

 

Ana Pontón Mondelo na data 06/11/2017 11:20:13 
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Á MESA DO PARLAMENTO. 

 

Antón Sánchez García, deputado do Grupo Parlamentar de En Marea, ao 

abeiro do disposto no artigo 147 do Regulamento da Cámara, presenta a seguinte 

INTERPELACIÓN. 

 

O IGE vén de publicar a denominada Estatística de Multilocalización 

Empresarial. Tal estatística trata de avaliar as características e de cuantificar a 

actividade en Galicia das empresas con sede noutras Comunidades Autónomas. 

Os datos globais acadados indican que as empresas foráneas que manteñen 

actividade no sector industrial en Galicia no ano 2015, representaban o 34,1% do 

volume de negocio de tal sector.  

No tocante ao emprego, estas empresas ocupan o 12,9% dos traballadores de 

empresas con actividade en Galicia. 

Mais a través destas estatísticas, pódense observar outros datos máis específicos 

que poñen en evidencia as políticas económicas que segue a reforzar  coas súas 

decisións a Xunta de Galicia en determinados sectores. 

Deste xeito, a  Estatística de Multilocalización Empresarial, amosa que no sector 

de industrias extractivas, enerxía, auga e residuos, as empresas foráneas  

representaban no ano 2015 o 82% do total do volume de negocio do sector, o 

53% do total do emprego, e o 66% do investimento en activos materias. Polo 

tanto, mentres as empresas foráneas absorben a práctica totalidade dos beneficios 

xerados, o investimento e o emprego que producen está moi por debaixo do 

volume de negocio que manteñen. 
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Pero ademais hai que ter en conta que non é só que xeren menos emprego do que 

deberían xerar, senón que o emprego que representa este sector en Galicia con 

respecto ao total resulta ser moi baixo. O IGE indica que nestes tres sectores 

traballaban no terceiro trimestre do ano 2017 un total de 17.000 persoas, o que 

significa o 1,5% do total do número de ocupados en Galicia.  

Así pois, estes datos poñen de manifesto que mentres que o territorio galego 

absorbe tódalas externalidades negativas promovidas polo sector de industrias 

extractivas, enerxía, auga e residuos; alto impacto medioambiental e social e 

baixa capacidade de emprego, a practica totalidade dos beneficios 

correspóndenlle a empresas foráneas. 

Ante o exposto anteriormente, o grupo Parlamentario de En Marea presenta a 

seguinte Interpelación: 

1. Que valoración fai a Xunta de Galicia dos datos proporcionados pola 

Estatística de Multilocalización Empresarial? 

2. Como valora a Xunta de Galicia que o 82% do volume de negocio do 

sector de minería, enerxía, auga e residuos, se corresponda con empresas 

foráneas? 

3. Como valora a Xunta que os beneficios económicos xerados neste sector, 

non teñan practicamente ningún impacto no territorio galego? 

4. Cre ó actual goberno de Galicia que a súa política neste sector xera algún 

impacto positivo na sociedade e no territorio? 

5. Cre ó actual goberno de Galicia que a súa política é válida para 

desenvolver un territorio? 

Santiago de Compostela, 7 de novembro de 2017. 

Asdo.: Antón Sánchez García 

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

 

Antón Sánchez García na data 07/11/2017 14:07:59 
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Á MESA DO PARLAMENTO 

 

Antón Sánchez García, deputado pertencente ao Grupo Parlamentario de En 

Marea, ao abeiro do disposto no artigo 147 do Regulamento da Cámara, presenta 

a seguinte Interpelación. 

 

Recentemente, o Banco de España publicou un informe titulado “La evolución de 

la inversión pública durante la crisis y la recuperación” no que discute o papel 

que levan a cabo as Administracións Públicas (AAPP) na provisión de bens e 

servizos de transporte, educación, sanidade... co obxecto de corrixir a 

posibilidade da súa representación insuficiente. Entre as conclusións do informe 

atopamos que:  

 

1) existe unha relación positiva entre a produtividade agregada da economía 

e o gasto público produtivo, que impacta no crecemento potencial; e que 

2) a inversión pública adecuadamente dirixida permitiría articular un esforzo 

coordinado de estímulo orzamentario na Unión Económica e Monetaria, 

sobre a base da súa expansión nos países que teñan marxe de manobra 

suficiente. 

 

Porén, no conxunto das economías avanzadas e emerxentes, a inversión pública é 

baixa, atendendo a serie histórica. Este acontecemento acentuouse cos procesos 

de consolidación orzamentaria levados a cabo durante a crise económica.  

No caso das AAPP españolas, a inversión situouse no 2016 no 1,9% do PIB, un 

nivel inferior a media europea e ao período 1970-2016, que se situou na media do 

3,6%. O seu peso no total da inversión da economía foi inferior ao 10% no 2016, 

por debaixo do 15% que supuxo de media nas últimas cinco décadas. Atendendo 
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aos datos máis recentes, a inversión pública rexistrou no 2016 o seu valor 

mínimo dende 1970, tanto no que respecta ao gasto público (4,6% do total) como 

no que atinxe ao PIB (1,9% do PIB).  

No ano 2015, arredor do 45% do total da inversión das AAPP realizouse no 

ámbito dos “asuntos económicos”, que inclúe o gasto en infraestruturas. A 

inversión en “servizos públicos xerais” supuxo cerca do 15% do total, e a 

“defensa” e a “saúde” cerca do 10%. O resto de partidas situáronse en niveis 

próximos ou inferiores ao 5%. 

As partidas que máis se reduciron en termos porcentuais foron as de “vivenda” e 

“protección social” (en torno ao 80% de caída nominal), mentres que a de 

“asuntos económicos” diminuíu en liña co total (50%) e as de “defensa” e “orde 

público e seguridade” experimentaron só unha redución nominal acumulada que 

se sitúa entre o 10% e o 20%. 

 

Por todo o exposto o deputado que subscribe formula a seguinte Interpelación: 

 

 Que avaliación fai o Goberno da Xunta da inversión que levaron a cabo as 

AAPP os últimos anos? 

 Que avaliación lle merece a redución que sufriron as partidas de “vivenda” 

e “protección social” fronte ás de “defensa” e “orde público”? 

 

Santiago de Compostela, 7 de novembro de 2017. 

 

 

Asdo.: Antón Sánchez García 

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

 

Antón Sánchez García na data 07/11/2017 16:29:22 
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Á Mesa do Parlamento 

 

 

 

Juan Manuel Díaz Villoslada, Begoña Rodríguez Rumbo, María Dolores Toja 

Suárez, María Luisa Pierres López e Raúl Fernández Fernández, deputados e 

deputadas 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. 

 

 

O día 3 de decembro de 1992 o petroleiro Mar Egeo encallaba a carón da Torre 

de Hércules. En poucas horas 67 mil toneladas de cru bañaban as costas 

coruñesas e só o cambio de rumbo do vento evitou unha catástrofe por 

intoxicación masiva na cidade. O dano biolóxico afectou a toda a costa entre a 

Coruña e Ferrol. Os coruñeses viviron con angustia aqueles días, tendo na 

memoria aínda a nube do Urquiola fundíndose en plena baía. 

 

 

No ano 1995 a Autoridade Portuaria da Coruña inicia os estudos previos para a 

construción dunha nova dársena exterior para substituír e mellorar as dotacións 

do porto coruñés motivado polo crecemento dos tráficos portuarios, a intensa 

actividade da refinería, os maiores requirimentos da central térmica e os 

sucesivos problemas ambientais derivados de naufraxios. Facíase necesario 

empezar a pensar na necesidade de afastar o groso da actividade portuaria do 

corazón urbano. 

 

 

O 19 de decembro de 2002 o Prestige partiuse en dous baleirando setenta e sete 

mil toneladas de cru que se repartiron polas costas galegas provocando un dos 

maiores desastres ecolóxicos da historia marítima, e xerando un amplo debate 

sobre a necesidade e radicación de portos refuxio e as condicións de navegación 

dos petroleiros. 

 

 

A Coruña non só non foi allea a aqueles debates senón que se uniu coa 

experiencia dos tres naufraxios recentes e, ademais, coa consciencia de ter no seu 

subsolo catro barrios e seis quilómetros de canalizacións de gas e cru desde Os 

Castros ata a refinería. 
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É neste contexto cando se consegue a aprobación do Goberno de España o 

compromiso firme de construción do Porto exterior. O 4 de febreiro de 2004 

subscríbese un convenio entre o Goberno central, a Xunta, Adif e os concellos de 

Arteixo e A Coruña, co que se pretendía: 

 

 

- Dotar dun marco xurídico os acordos acadados entre as institucións 

implicadas. 

- Aprobar un cronograma provisional de traslado de actividades portuarias 

do Porto interior ao exterior e a desafectación paulatina dos terreos. 

- Prever os usos dos solos ocupados polo porto interior. 

- Incluír os ditos solos nas previsións de financiamento do Porto exterior. 

- Remitir a redacción dunha modificación do PGOM e un PERI do porto os 

usos do solo, ata a data ocupado polo Porto interior. 

 

 

O convenio será aprobado polo Pleno municipal en xullo dese mesmo ano. 

Disponse que na Zona 1 (Batería e Calvo Sotelo), a edificabilidade asignada será, 

polo menos, de 34.458 m2 edificables, para usos hoteleiro, oficinas e comercial. 

Disponse que na Zona 2 (San Diego, incluída estación ferroviaria) a 

edificabilidade residencia sexa de, polo menos, 344,581 m2 (275.665 m2 para 

libre e 68.916 m2 para protexida) e 51.687 m2 para terciario. 

 

 

O propio convenio recolle que o Ministerio estima “que a reordenación destes 

terreos, unha vez tramitada a súa desafectación conforme á lexislación vixente, 

debe servir para a mellora e o desenvolvemento das estruturas urbanas da 

Coruña, para conseguir un peche da fachada marítima da máxima calidade 

arquitectónica e para mellorar a seguridade e a calidade medioambiental da 

cidade.” 

 

 

O Porto exterior adxudícase o 20 de decembro dese mesmo ano. Seis anos 

despois estaban finalizados os principais elementos do porto: dique, contradique, 

viarios e superestrutura do peirao, se ben o acceso ferroviario segue sendo a gran 

materia pendente. 

 

 

Atendendo a estas disposicións, o urbanista Joan Busquets redactou un 

documento de ordenación de terreos portuarios que respectaba a división zonal 

prevista e que propoñía unha distribución de usos e solos acordes coas 

disposicións acordadas entre as institucións asinantes. 
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Nestes últimos  meses o debate en canto ao presente e ao futuro do Porto exterior 

e da fachada portuaria interior da cidade, regresou a un primeiro plano, con 

permanentes desencontros entre o Goberno municipal da Coruña, o Ministerio de 

Fomento, a través de Puertos del Estado e da Autoridade portuaria da Coruña, e 

mesmo coa utilización por parte do presidente da Xunta de atribucións non 

competencia da súa administración sobre os usos de solos do porto, deixando en 

terreo de ninguén o proxecto da cidade.  
 

 

Pero non foron os únicos detonantes da necesidade de arbitrar unha solución: 

 

- A inquedanza instalada nos sectores profesionais vinculados ao porto pola 

opacidade do Goberno de España arredor da conexión ferroviaria. 

- Os datos de actividade portuaria dos últimos anos non foron os desexados 

por se ter instalado na Autoridade portuaria unha actitude de 

conformismo, limitándose a xestionar desde a inercia os tráficos 

“cautivos” dependentes das instalacións de carbón o refino e cuxa 

dependencia acada xa case o 90 % dos tráficos, sen, ao parecer, 

propoñerse maiores expectativas. A pesar dos leves incrementos de 

tráficos totais, o certo é que as cifras do Porto está en niveis de 2005. 

- Os movementos de tráficos xerais ven como diminúe o seu peso relativo 

na actividade portuaria, co que isto significa de perda de operadores de 

carga e de perda de posicións da dársena coruñesa respecto a outras. 

 

 

Conscientes diso e tamén da importancia secular do Porto na cidade da Coruña, 

tanto desde o punto de vista económico como social, os socialistas facemos un 

chamamento ás institucións- Concello, Porto, Xunta, Fomento e Adif –e aos seus 

responsables, a entenderse e acadar acordos nun momento crucial para a cidade e 

o Porto Exterior e desenvolver os pasos necesarios para a posta en marcha dun 

Consorcio Público que lidere os traballos necesarios para unha correcta 

desafectación dos terreos e a súa necesaria reordenación. 

 

 

Os desencontros actuais entre administracións non solo non contribúen a 

mellorar o posicionamento económico da cidade e o do porto, senón que 

contribúen a un debate mal intencionado e interesado que trata de  desacreditar 

unha infraestrutura necesaria, moderna e chamada a ser o motor  económico do 

norte de Galicia, ao tempo que demora a necesaria  transformación da fachada 

marítima da Coruña. 
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Por todo os deputados e as deputadas que asinan conscientes da importancia do 

Porto Exterior da Coruña e a súa natureza estratéxica  respecto á economía da 

cidade e da comunidade autónoma, interpelan o Goberno galego nos seguintes 

termos: 

 
   
Que previsións ten o Goberno galego para impulsar diante da Administración do 

Estado a transformación portuaria e urbanística da cidade da Coruña? 

 
 

Pazo do Parlamento, 8 de novembro de 2017 

 

 

 

 

 

 

 
Asinado dixitalmente por: 

 
Juan Manuel Díaz Villoslada na data 08/11/2017 11:47:24 

 
Matilde Begoña Rodríguez Rumbo na data 08/11/2017 11:47:41 

 
María Dolores Toja Suárez na data 08/11/2017 11:47:45 

 
María Luisa Pierres López na data 08/11/2017 11:47:57 

 
Raúl Fernández Fernández na data 08/11/2017 11:48:05 
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Á Mesa do Parlamento 

 

 

Matilde Begoña Rodríguez Rumbo e Abel Fermín Losada Álvarez, deputada e 

deputado pertencentes ao Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, ao 

abeiro do disposto no artigo 147 do Regulamento da Cámara, presentan ante esa 

mesa a seguinte interpelación. 

 

 

A Lei 6/1995, do 28 de xuño, pola que se crea o Consello Económico e Social de 

Galicia, establece no seu artigo 5º as funcións do dito consello: 

 

 

De acordo coa súa finalidade e natureza, correspóndelle ó consello as seguintes 

funcións, entre outras:” 

 

 

1. Emitir ditames de carácter preceptivo ou facultativo. 

 

 

1.1 Serán ditames de solicitude preceptiva os que versen sobre: 

 

 

a) Anteproxectos de lei e proxectos de decretos lexislativos e plans xerais ou 

sectoriais que regulen materias socio-económicas directamente vinculadas ó 

desenvolvemento económico e social de Galicia. 

 

 

Exceptúanse desta consulta os proxectos de lei de presupostos xerais da 

Comunidade Autónoma. 

 

 

b) Anteproxectos de lei ou proxectos de disposicións administrativas que afecten 

a organización, as competencias ou o funcionamento do consello. 

 

 

c) Calquera outro relativo a materias que teñan que consultárselle ó consello 

por precepto expreso dunha lei. 
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O Consello da Xunta, ó comunicarlle ó Parlamento a aprobación dos proxectos 

de lei e de decretos lexislativos, incluirá o ditame elaborado, se é o caso, polo 

consello” 

 

Neste ano que levamos da X Lexislatura, tramitáronse dúas leis: a Lei de fomento 

de implantación de iniciativas empresariais de Galicia e a Lei de benestar animal, 

sen que se teñan achegado os informes do CES na documentación e se unha 

memoria na que xustifica a non solicitude de dito informe, no caso da Lei de 

benestar animal. 

 

 

A maiores, neste momento, estanse a tramitar a Lei de espectáculos públicos e 

actividades recreativas así como a Lei de medidas fiscais e administrativas, 

achegándose aos proxectos de Lei unha memoria xustificativa da non necesidade 

do dito informe. 

 

 

Á vista disto, a deputada e o deputado que asinan interpelan o Goberno galego 

nos seguintes termos: 

 

 

Considera o Goberno galego que se está a dar cumprimento o contido do artigo 

5º da dita lei? 

 

 

Pazo do Parlamento, 8 de novembro de 2017 
 

 

 

 

Asinado dixitalmente por: 
 

Matilde Begoña Rodríguez Rumbo na data 08/11/2017 17:11:30 
 

Abel Fermín Losada Álvarez na data 08/11/2017 17:11:39 
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Á Mesa do Parlamento 

 

 

Matilde Begoña Rodríguez Rumbo e Abel Losada Álvarez, deputada e deputado 

pertencentes ao Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, ao abeiro do 

disposto no artigo 147 do Regulamento da Cámara, presentan ante esa mesa a 

seguinte interpelación. 

 

 

O Pleno do Consello Económico e Social de Galicia aprobou no Pleno do 28 de 

xullo de 2017 a Memoria sobre a situación económica e social de Galicia 2016, 

que presenta como “completo diagnóstico da realidade socioeconómica da 

comunidade” e que vén acompañado das consideracións aportadas polos 

membros. 

 

 

Na dita memoria, establécense unha serie de consideracións sobre diversas 

materias: 

 

 

 1. Panorama económico 

 2.  Mercado de traballo e relacións laborais 

 3.  Dinamismo do tecido produtivo 

 4.  Calidade de vida e benestar social 

 5. Recursos e capacidades para o desenvolvemento 

 

 

Moitas das consideracións recollidas no dito informe foron postas de manifesto 

por este grupo parlamentario sen que por parte do Goberno galego se teñan 

tomado as medidas necesarias que permitan a reversión dalgunha das situacións 

expostas. 

 

 

O día 2 de novembro na Comisión 3ª deste Parlamento compareceu a presidenta 

do CES, e por parte do Grupo Socialista formuláronse as seguintes preguntas: 

 

 

1ª) O Goberno galego ten en conta as memorias, informes, opinións e/ou 

recomendacións emitidos polo Consello? 

 

 

2ª)  Existe algún mecanismo de control para facer un seguimento sobre a 

implantación de ditas recomendacións? 

62748



Partido dos 
Socialistas 
de Galicia 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

Grupo Parlamentario 

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

 

3ª)  Para a elaboración destes orzamentos se tiveron en conta recomendacións ou 

orientacións sobre a política orzamentaria emitidos polo CES? 

 

 

Ao que a Sra. presidenta do CES contestounos que as recomendacións efectuadas 

nas memorias, informes e/ou opinións son cumpridas nun 80 %. 

 

 

Polo que, á vista destes datos a deputada e o deputado que asinan interpelan o 

Goberno galego nos seguintes termos: 

 

 

1ª) Tivo  en conta o Goberno galego as recomendacións sobre política 

orzamentaria emitidos polo CES, para a elaboración do Proxecto de lei de 

orzamentos da Xunta de Galicia para o ano 2018? 

 

 

2ª)  Como se teñen trasladado as recomendacións feitas polo CES na súa 

Memoria sobre a situación económica e social de Galicia 2016? 

 

 

3ª) Se existe un mecanismo de control que faga o seguimento sobre o 

cumprimento das ditas recomendacións, podemos os deputados e deputadas desta 

Cámara ter acceso aos ditos informes? 

 

 

 

Pazo do Parlamento, 8 de novembro de 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Asinado dixitalmente por: 
 

Matilde Begoña Rodríguez Rumbo na data 08/11/2017 17:10:49 
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Abel Fermín Losada Álvarez na data 08/11/2017 17:10:56 
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Á Mesa do Parlamento 

Xosé Luis Rivas Cruz, Montserrat Prado Cores, Ana Pontón Mondelo, Olalla 

Rodil Fernández, Noa Presas Bergantiños e Luis Bará Torres, deputadas e 

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

do disposto no Regulamento da Cámara, formulan a seguinte Interpelación. 

 

Segundo ten transcendido publicamente o director xeral de ordenación forestal, 

Tomás Fernández-Couto, está imputado por presuntas irregularidades na contratación de 

helicópteros para a loita contra o lume. A orixe desta investigación foi unha denuncia 

presentada pola CIG en 2012 por prevaricación e que deu lugar a unha investigación da 

Fiscalía e reactivada após un informe moi crítico do Consello de Contas que advertía da 

"infracción dos principios de publicidade e transparencia" na contratación da Xunta. 

Estamos ante uns feitos moi graves que deben ser aclarados en sede 

parlamentaria. 

 

Estas son as razóns polas que se formula a seguinte interpelación: 

-Como valora a Xunta o feito de estar investigado o director xeral de ordenación 

forestal por presuntas irregularidades na contratación de helicópteros para a loita contra 

o lume? 

-Por que se negou a Xunta a facer unha auditoría interna e aplicar as súas 

recomendacións após o demoledor informe do Consello de Contas? 
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-Vai cesar a conselleira de medio rural ao director xeral de ordenación forestal? 

 

Santiago de Compostela, 9 de novembro de 2017 

 

Asdo.: Xosé Luis Rivas Cruz  

Montserrat Prado Cores 

Ana Pontón Mondelo  

Olalla Rodil Fernández 

Noa Presas Bergantiños 

Luis Bará Torres 

Deputadas e deputados do G.P. do BNG 

 

 

 

Asinado dixitalmente por: 

 

Xose Luis Rivas Cruz na data 09/11/2017 13:12:01 

 

María Montserrat Prado Cores na data 09/11/2017 13:12:05 

 

Ana Pontón Mondelo na data 09/11/2017 13:12:07 

 

Olalla Rodil Fernández na data 09/11/2017 13:12:08 

 

Noa Presas Bergantiños na data 09/11/2017 13:12:09 
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Xosé Luis Bará Torres na data 09/11/2017 13:12:11 
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Á Mesa do Parlamento 

 

Patricia Vilán Lorenzo, José Antonio Quiroga Díaz, José Manuel 

Pérez Seco, Luis Manuel Alvarez Martínez, Concepción Burgo 

López, Raúl Fernández Fernández e María Luisa Pierres López, 

deputadas e deputados pertencentes ao Grupo Parlamentario dos 

Socialistas de Galicia, ao abeiro do disposto no artigo 147 do 

Regulamento da Cámara, presentan ante esa Mesa a seguinte 

interpelación. 

 

Galicia está a sufrir unha preocupante seca dende mediados do pasado 

ano 2016. Hai dúas demarcacións hidrográficas (Galicia-Costa e Miño-

Sil) que están en prealerta, estado que se activa cando os indicadores 

descenden significativamente por baixo dos valores medios históricos, 

polo que é convinte extremar o control. Por outra banda, en xuño deste 

ano declarábase a situación de seca na parte española da demarcación 

hidrográfica do Douro, na cal se atopan os concellos de Verín, Laza, 

Monterrei, Riós, Oímbra, Castrelo do Val, Vilardevós, A Mezquita e A 

Gudiña. 

 

Pois ben, a comezos de novembro a Consellería de Medio Rural 

establecía as bases reguladoras de axudas (convocadas para 2017) e 

destinadas a garantir a subministración de auga para explotacións 

agrícolas e gandeiras, naquelas zonas afectadas por unha declaración de 

seca na zona xeográfica en que están asentadas, en concreto, respecto 

das zonas declaradas de alerta ou de prealerta por seca no ano 2017 nas 

demarcacións hidrográficas de Galicia Costa, Miño-Sil e do Douro no 

momento publicación da orde.  

 

O curioso é que, estando en prealerta tamén a demarcación hidrográfica 

do Cantábrico (occidental neste caso), os concellos afectados non 

entran na orde de novembro, é dicir, non teñen dereito a recibir axudas. 

Descoñecemos si foi un erro ou que o Goberno se ten esquecido dos 

concellos de A Fonsagrada, Navia de Suarna, A Pontenova, Ribeira de 

Piquín, Meira, Baleira, Pedrafita do Cebreiro, Cervantes, Riotorto, As 

Nogais, Becerreá, Trabada e Negueira de Muñiz. 
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Por todo o exposto, as deputadas e os deputados que asinan interpelan 

ao Goberno galego nos seguintes termos: 

 

1. Que medidas pensa adoptar a Xunta de Galicia para os territorios 

afectados pola situación da seca que está a padecer Galicia? 

2. Ten coñecemento o Goberno da Xunta de Galicia de que a 

demarcación hidrográfica do Cantábrico está en situación de 

prealerta? 
3. Decatouse o Goberno de que os concellos afectados non entran na 

orde de novembro para conceder axudas destinadas a garantir a 

subministración de auga para explotacións agrícolas e gandeiras, 

naquelas zonas afectadas por unha declaración de seca na zona 

xeográfica en que están asentadas? 
4. Foi un erro ou unha omisión voluntaria? 
5. Vai incluír o Goberno aos concellos de A Fonsagrada, Navia de 

Suarna, A Pontenova, Ribeira de Piquín, Meira, Baleira, Pedrafita 

do Cebreiro, Cervantes, Riotorto, As Nogais, Becerreá, Trabada e 

Negueira de Muñiz como beneficiarios das axudas da Orde do 30 

de outubro de 2017? 
 

 

Pazo do Parlamento, 9 de novembro de 2017 

 

Asdo.: Patricia Vilán Lorenzo 

  José Antonio Quiroga Díaz 

  Luis Manuel Alvarez Martínez 

  Concepción Burgo López 

  José Manuel Pérez Seco 

  Raúl Fernández Fernández 

  María Luisa Pierres López 

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

 

 

 
Asinado dixitalmente por: 

 
Patricia Vilán Lorenzo na data 09/11/2017 16:17:26 
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José Antonio Quiroga Díaz na data 09/11/2017 16:17:32 

 
Luis Manuel Álvarez Matínez na data 09/11/2017 16:17:37 

 
Maria de la Concepción Burgo López na data 09/11/2017 16:17:44 

 
Jóse Manuel Pérez Seco na data 09/11/2017 16:17:48 

 
Raúl Fernández Fernández na data 09/11/2017 16:17:54 

 
María Luisa Pierres López na data 09/11/2017 16:17:59 
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15702 Santiago de Compostela 

Galiza 

 

 

 

Á Mesa do Parlamento 

Luis Bará Torres, Montserrat Prado Cores, Ana Pontón Mondelo, Olalla 

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

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

do disposto no Regulamento da Cámara, formulan a seguinte Interpelación. 

 

O pasado mes de abril a Xunta de Galiza anunciou a creación dun comité de 

seguimento da execución dos investimentos dos orzamentos xerais do Estado para o ano 

2017. Este comité, presidido polo presidente da Xunta estaría formado polo 

vicepresinte, o conselleiro de Facenda e as conselleiras de Infraestruturas e Medio 

Ambiente. 

Prevíase daquela que este comité de seguimento interno da Xunta se reuniría 

con periodicidade trimestal para facer unha recollida exhaustiva de datos e e seguimento 

dos mesmos poder facer unha avaliación do cumprimento dos investientos. 

 

Polo anteriomente exposto formúlase a seguinte interpelación: 

Cal é o balance do comité de seguimento dos investimentos do Estado en Galiza 

no ano 2017 e que iniciativas adoptou o Goberno galego para o cumprimento dos 

compromisos orzamentarios? 

 

Santiago de Compostela, 9 de novembro de 2017 
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Asdo.: Luis Bará Torres 

Xosé Luis Rivas Cruz  

Montserrat Prado Cores 

Ana Pontón Mondelo  

Olalla Rodil Fernández 

Noa Presas Bergantiños 

Deputadas e deputados do G.P. do BNG 

 

 

 

Asinado dixitalmente por: 

 

Xosé Luis Bará Torres na data 09/11/2017 17:04:11 

 

María Montserrat Prado Cores na data 09/11/2017 17:04:15 

 

Ana Pontón Mondelo na data 09/11/2017 17:04:17 

 

Olalla Rodil Fernández na data 09/11/2017 17:04:19 

 

Noa Presas Bergantiños na data 09/11/2017 17:04:23 

 

Xose Luis Rivas Cruz na data 09/11/2017 17:04:27 
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Á Mesa do Parlamento 

Luis Bará Torres, Montserrat Prado Cores, Ana Pontón Mondelo, Olalla 

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

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

do disposto no Regulamento da Cámara, formulan a seguinte Interpelación. 

 

Nunha resposta parlamentaria ao BNG no pleno do día 8 de novembro de 2017, 

a conselleira de Infraestruturas e Vivenda afirmou que lle enviara o 27 de outubro unha 

carta e un correo electrónico ao Ministerio de Fomento en relación co monumental 

atasco que se produciu na ponte de Rande nesa mesma data como consecuencia dunha 

grave falta de previsión da concesionaria. 

 

Dada a trascendencia pública destes feitos e a preocupación social en elación co 

mal funcionamento do servizo da autoestrada AP 9, formúlase a seguinte interpelación: 

Que medidas prevé adoptar o goberno da Xunta para mellorar o servizo que 

presta a concesionaria da AP 9 e evitar os atascos que se repiten de maneira reiterada e 

inxustificada nesta infraestrutura? 

 

Santiago de Compostela, 9 de novembro de 2017 

 

Asdo.: Luis Bará Torres 
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Xosé Luis Rivas Cruz  

Montserrat Prado Cores 

Ana Pontón Mondelo  

Olalla Rodil Fernández 

Noa Presas Bergantiños 

Deputadas e deputados do G.P. do BNG 

 

 

 

Asinado dixitalmente por: 

 

Xosé Luis Bará Torres na data 09/11/2017 17:15:52 

 

María Montserrat Prado Cores na data 09/11/2017 17:15:58 

 

Ana Pontón Mondelo na data 09/11/2017 17:15:59 

 

Xose Luis Rivas Cruz na data 09/11/2017 17:16:01 

 

Olalla Rodil Fernández na data 09/11/2017 17:16:02 

 

Noa Presas Bergantiños na data 09/11/2017 17:16:04 
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Á MESA DO PARLAMENTO 

 

Manuel Lago Peñas e Francisco Casal Vidal, deputados do Grupo Parlamentar 

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

presentan a seguinte Interpelación. 

 

A intención do Grupo Calvo de pechar a súa fábrica en Esteiro supón unha 

gravísima ameaza sobre o emprego e a economía de toda a comarca que vai máis 

alá do problema laboral. 

Porque non é un traslado de persoal, é un peche da empresa con graves 

consecuencias sobre as empregadas directas de Conservas Esteiro pero tamén 

para o emprego indirecto que xera no entorno. 

En Calvo Esteiro traballan 100 persoas de forma directa, pero hai outras 120 que 

traballan de forma temporal e, ademais, a empresa xera outros 80 empregos en 

actividades externas. Son 300 postos de traballo ameazados, case todos eles 

ocupados por mulleres nunha comarca con pouca industria e, polo tanto, poucas 

oportunidades de emprego. 

Calvo Esteiro é a principal fábrica na zona e o seu peche repercutiría moi 

negativamente na economía dun territorio xa deprimido industrialmente. 

Non  hai ningunha razón para pechar a empresa, que pertence ao Grupo Calvo, 

unha das maiores empresas conserveiras de Europa, que factura case 600 millóns 

de euros e gañou o ano pasado máis de 51 millóns de euros. 

Calvo Esteiro necesita un investimento de pouco máis de 1 millón de euros para 

modernizarse: os beneficios de cada ano do grupo multiplican por 50 veces a 

inversión necesaria para garantir o seu futuro. 
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A Xunta de Galicia non pode ser cómplice desta decisión. En primeiro lugar 

porque a súa obriga é defender o emprego e a actividade económica nunha zona 

desindustrializada. En segundo lugar, porque o Grupo Calvo é receptor de axudas 

multimillonarias outorgadas pola Xunta. 

Noia, Serra de Outes, Muros e Carnota non poden permitir o peche da única 

empresa de todo este territorio que ten máis de 100 empregos, a empresa 

industrial máis significativa que leva 30 anos xerando emprego e riqueza. 

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

Interpelación: 

- Que pensa facer a Xunta de Galicia para evitar o peche da factoría de 

Calvo en Esteiro e así evitar a perda de case 300 empregos e a deriva 

económica da comarca? 

Santiago de Compostela, 9 de novembro de 2017. 

 

   Asdo.: Manuel Lago Peñas 

    Francisco Casal Vidal 

    Deputados do G.P. de En Marea. 

 

 

 

 

 

 

Asinado dixitalmente por: 
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José Manuel Lago Peñas na data 09/11/2017 13:53:36 

 

Francisco Casal Vidal na data 09/11/2017 13:53:48 
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Mesa do Parlamento 

 

Concepción Burgo López, Luis Álvarez Martínez e Abel Losada 

Álvarez, deputada e deputados pertencentes ao Grupo Parlamentario 

dos Socialistas de Galicia, e ao abeiro do disposto no artigo 147 do 

Regulamento da Cámara, presentan ante esa Mesa a seguinte 

Interpelación. 
 

As axudas a etapa predoutoral son fundamentais dentro de calquera 

estratexia de impulso a investigación,  xa que con elas comenza a 

formación do persoal básico para desenvolver a política de I+D que 

necesita o noso país 

A Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria 

convoca estas axudas destinadas a investigadores do SUG, pero as 

bases  teñen problemas e déficits que está denunciando a Asemblea de 

Investigadoras de Compostela e que, dende o noso punto de vista,  son 

graves e teñen que ser inmediatamente arranxados 

En primeiro lugar poñen o acento nos atrasos sistemáticos na 

convocatoria de axudas predoutorais dende o ano 2012, primeira do 

Plan I2C 2011-2015,  ata 2017 (11 meses de diferencia), de tal maneira 

que en seis anos se publicaron tan só cinco convocatorias destas axudas 

poque no ano 2015 non á houbo, restando polo tanto o número de 

contratados e aforrando unha parte dos fondos a investir, que 

imaxinamos era o que se quería. Esta actitude é un claro engano por 

parte da Consellería. É necesario acordar un  prazo fixo para convocar 

estas axudas, dando seguridade aos solicitantes e á totalidade do 

proceso. 

Outra grave consecuencia de dinámica administrativa que leva adiante a 

Consellería de Educación na convocatoria de estas axudas e da falta de 

previsión nelas, é o sucedido ca resolución deste ano 2017 publicada o 

9 de agosto, oito días mais tarde da data fixada pola convocatoria para a 
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firma dos contratos, de feito estes contratos firmáronse sen ter unha 

resolución formal e firme o que é unha irregularidade. 

Consecuencia dos atrasos das convocatorias é tamén que as persoas 

matriculadas en programas de doutoramento do SUG no curso 

2016/2017, tal como ordenan as bases, tivesen que agardar todo un ano 

académico sen garantías de financiación para a realización da súa tese o 

que leva a incerteza e precariedade. 

Tamén manifestan problemas nas listas de espera,  dado que todos os 

anos, como é lóxico, hai renuncias,  sobre todo pola concesión de 

axudas de FPU (polo que habería que buscar a maior coordinación con 

elas),  e os prazos para poder cubrir as vacantes por renuncia son moi 

cortos e pouco adecuados. De feito,  nas convocatorias de 2013 e 2014  

estas carencias tiveron como consecuencia   que mais de corenta 

contratos quedaron sen firmar e polo tanto moitos solicitantes en 

axudas para realizar a súa tese doutoral. 

Da mesma maneira,  nas convocatorias de estas axudas hai cuestións 

que discriminan a unha parte dos solicitantes como a esixencia de 

adecuarse o tema da tese as liñas estratéxicas  marcadas pola 

Consellería e a pertenza a centros de investigación de referencia, o que 

discrimina a estudantes de doutoramento que investigan en asuntos 

distintos ou unidos a outros grupos ou centros de investigación. 

Discriminación que é moito mais evidente aínda para os investigadores 

en Arte e Humanidades e Ciencias Sociais. 

Como tamén é discriminatorio a existencia de dúas modalidades A e B, 

e que por riba as persoas que queiran acadar unha axuda  teñan que 

elixir ao presentar a solicitude entre o modalidade A ou B cando poden 

ter os méritos necesarios para presentarse a calquera delas.  Da mesma 

maneira as condicións solicitadas para as estadías son claramente 

restritivas e por iso inadmisibles. 
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Existe tamén nestas convocatorias alumnado claramente discriminado 

dado que aqueles que rematase os seus estudos con anterioridade a 

2013 non pode solicitar unha axuda, así como é discriminatorio que aos 

licenciados e licenciadas con 300 créditos se lles calcule para o acceso 

as axudas,  a nota media tan só da licenciatura sen poder incluír as 

notas do mestrado en moitos casos necesario para matricularse nun 

programa de doutoramento, mestras o estudantado que cursou un grao 

sí accede cunha nota media que inclúe á do máster realizado 

 

Demoras, erros administrativos, discriminacións para os solicitantes, 

peticións inexplicables... fan necesario cambiar as bases das 

convocatorias de axudas a etapa predoutoral, de maneira que sexan 

mais xustas, mais efectivas e cumpran a labor de impulso a 

investigación nas universidades. 

Polo exposto, a deputada e deputados asinantes formulan a seguinte 

interpelación. 

1.ª) Cal é a causa de que a Consellería de Cultura, Educación e 

Ordenación Universitaria varíe de forma continúa as datas da 

convocatoria anuais das axudas de apoio a etapa predoutoral nas 

universidades do SUG e organismos públicos de investigación? 

2.ª) Como pode explicar a Consellería de Educación que só houbera 

cinco convocatorias en seis anos, entre 2012 e 2017, non convocándose 

axudas en 2015? 

3.ª) Por que se producen continuos atrasos nas datas marcadas na 

convocatoria, como sucedeu na de 2017 que tiveron como consecuencia 

que se firmaran os contratos sen ter resolución firme? 

4.ª) Cal é a causa de que a organización e solicitudes das estadías sexan 

tan restritivas? 
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5.ª) Por que non existen na organización das listas de espera unha 

adecuación a realidade,  para evitar que  cando se producen renuncias 

eses contratos se perdan? 

6.ª) Cal é a causa que xustifica que existan dúas modalidades de axudas 

e que os doutorandos non podan solicitar as dúas para así ter mais 

posibilidades de acadar unha axuda? 

7.ª) Cales son os motivos que poden xustificar que o alumnado que 

rematou os seus estudos antes de 2013 non podan non podan solicitar as 

axudas a etapa predoutoral? 

8.ª) Por que non pode terse en conta para a nota media do expedientes 

dos licenciados as calificacións dos mestrados cursados como si sucede 

cos graduados e graduadas? 

9.ª) Non considera, fronte a todas estas evidencias e problemas, a 

Conselleira de Educación que é necesario facer modificacións nas bases 

das convocatorias de axudas a etapa predoutoral 

Pazo do Parlamento, 9 de novembro de 2018 

 

 Asdo.: Concepción Burgo López 

   Luis Manuel Álvarez Martínez 

   Abel Losada Álvarez 

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

  

 

 
Asinado dixitalmente por: 

 
Maria de la Concepción Burgo López na data 09/11/2017 17:49:50 

 
Luis Manuel Álvarez Matínez na data 09/11/2017 17:49:58 

 
Abel Fermín Losada Álvarez na data 09/11/2017 17:50:08 
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Á Mesa do Parlamento 

 

Matilde Begoña Rodriguez Rumbo, Noela Blanco Rodríguez, Julio Torrado 

Quintela, María Dolores Toja Suárez e María Luisa Pierres López, 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 resposta oral en Pleno. 

 

No mes de marzo deste ano, o Grupo Parlamentario Socialista presentou unha 

pregunta oral  na Comisión 5ª sobre a ampliación da Escola infantil do Concello 

de Arzúa, que pertence á rede pública de escolas infantís de Galicia, A Galiña 

Azul, con tres unidades: unha para nenos e nenas de entre 3 meses e un ano, outra 

entre 1 e 2 anos e a terceira para nenos e nenas de 2 a 3 anos, con capacidade 

para 41 prazas escolares. 

 

Na iniciativa presentada, así como no debate da Comisión 5ª expúxose que a 

capacidade desta escola infantil é insuficiente, posto que leva varios anos 

esgotándose a matrícula sen dar servizo á demanda real existente, e sen que as 

familias teñan outra alternativa dentro do seu concello, tendo que levar aos seus 

nenos e nenas a escolas infantís ou puntos de atención á infancia a outros 

concellos que teñan prazas vacantes, ou ben renunciar a este servizo e resolver a 

atención dos seus fillos e fillas de entre 0 e 3 anos doutro xeito; que pode ser 

contando con familiares que poidan desenvolver este coidado ou contratando a 

unha persoa que os coide dentro do propio fogar, alternativas que non están 

sempre ao alcance de todas as familias.  

 

No debate no seo da Comisión 5ª, o 20 de abril de 2017, o xerente do Consorcio 

Galego de Servizos de Igualdade e Benestar informounos de que xa se estaba a 

valorar o proxecto de ampliación da dita escola infantil e como estamos no 

trámite de aprobación dos Orzamentos da Xunta de Galicia para 2018, 

consideramos de interese preguntar: 

 

Vai o Goberno galego atender a demanda deste concello para ampliar a escola 

infantil e adecuar a oferta á demanda existente para o exercicio 2018?  

 

Pazo do Parlamento, 3 de novembro de 2017 
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Asinado dixitalmente por: 
 

Matilde Begoña Rodríguez Rumbo na data 03/11/2017 11:08:08 
 

Noela Blanco Rodríguez na data 03/11/2017 11:08:15 
 

Julio Torrado Quintela na data 03/11/2017 11:08:26 
 

María Dolores Toja Suárez na data 03/11/2017 11:08:33 
 

María Luisa Pierres López na data 03/11/2017 11:08:45 
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Á Mesa do Parlamento 

 

 

José Manuel Pérez Seco, José Antonio Quiroga Díaz, Patricia Vilán Lorenzo e 

Abel Fermín Losada Álvarez, 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. 

 

 

O problema dos lumes en Galicia non é un problema novo. De maneira 

continuada véñense producindo feitos e situacións que alimentan e favorecen a 

aparición de lumes no monte e en todo tipo de terreos. O descoido e desleixo das 

labores de coidado do monte e terras agropecuarias supón un elemento de gran 

perigo, é un factor tremendamente facilitador da aparición e, sobre todo, da 

propagación dos lumes. É imprescindible levar a cabo unha política de 

prevención eficiente, con investimentos decididos e realmente comprometidos, 

que aposte polo coidado e o mantemento concienciado en colaboración coas 

comunidades de montes, concellos, deputacións, agrupacións ecoloxistas, 

distintas organizacións e todos os niveis da Administración e dos distintos 

colectivos. 

 

 

A extensión e proliferación dos lumes que afectaron a boa parte da xeografía 

galega, nomeadamente nas provincias de Pontevedra, Ourense e Lugo, tiveron un 

impacto desastroso a todos os niveis, destacando, en primeiro lugar, o nivel 

familiar e comunitario (ca perda de vidas humanas na catástrofe); o nivel medio 

ambiental (afectando a espazos naturais, bosques, fauna, etc) e o socioeconómico 

(con especial impacto no rural, afectando a moitos postos de traballo, vivendas, 

infraestruturas, etc). 

 

 

Ademais, a vaga de lumes afectou a zonas moi relevantes do sector turístico, 

facendo que a perda paisaxística se sume á perda económica das zonas afectadas, 

en especial aos responsables de casas rurais e albergues. As rutas de sendeirismo, 

as andainas polos espazos naturais protexidos e o impacto medio ambiental son 

aspectos que van tardar en recuperarse totalmente, pese ao esforzo dos veciños e 

veciñas. 

 

 

A gran cantidade de lumes, que se deron nesa fin de semana negra para Galicia, 

sumada ás condicións meteorolóxicas adversas, supuxeron unha nova desgraza 

para o país, para a súa riqueza medioambiental, social, económica e, incluso, para 
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a nosa propia idiosincrasia, atacando a nosa propia percepción sobre o coidado 

do medio ambiente e da nosa terra. Esta calamidade foi capaz de sacar o mellor 

dos galegos e galegas tratando de atallar os diversos focos que se ían propagando 

e prendendo ao longo e ancho do noso territorio. 

 

 

Por iso os deputados e a deputada que asinan  preguntan: 

 

 

Que medidas vai adoptar o Goberno galego para minimizar o impacto dos 

incendios no sector turístico? 

 

 

Pazo do Parlamento, 3 de novembro de 2017 

 

 
 

 

 

Asinado dixitalmente por: 
 

Jóse Manuel Pérez Seco na data 03/11/2017 11:44:08 
 

José Antonio Quiroga Díaz na data 03/11/2017 11:44:20 
 

Patricia Vilán Lorenzo na data 03/11/2017 11:44:34 
 

Abel Fermín Losada Álvarez na data 03/11/2017 11:44:49 
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Á MESA DO PARLAMENTO 

 

Paula Vázquez Verao, Luís Villares Naveira, Ánxeles Cuña Bóveda, Antón 

Sánchez García, Carmen Santos Queiruga, Magdalena Barahona Martín, 

Manuel Lago Peñas, Davide Rodríguez Estévez, Eva Solla Fernández, Juan 

José Merlo Lorenzo, Paula Quinteiro Araujo, Luca Chao Pérez, Francisco 

Casal Vidal e Marcos Cal Ogando, deputadas e deputados 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. 

 

Unha traballadora galega gaña, de media, un 20% menos que un home polo 

mesmo traballo e xornada. Entre as causas desta situación está o feito de que as 

mulleres ocupen maioritariamente traballos moi precarizados do sector servizos  

–nove de cada 10 traballadoras galegas pertencen a este sector- con baixos 

salarios, elevada incidencia da contratación a tempo parcial e alta taxa de 

temporalidade, como no comercio. 

 

A taxa de temporalidade nos empregos é dun 27,5% nas mulleres, fronte a un 

23,6 % nos homes e as mulleres menores de 30 anos soportan taxas de 

temporalidade superiores ao 60% independentemente do seu nivel formativo.  

 

Segundo datos de CCOO, a contratación a tempo parcial afecta a 108.300 

mulleres fronte a 33.200 homes en Galiza. O 63 % delas aceptaron ese tipo de 

contrato por non encontrar traballo a tempo completo. Ademais, un 13% das 

mulleres aceptaron un traballo a tempo parcial para atender o coidado de menores 

ou persoas adultas enfermas ou dependentes, fronte a só un 2% dos homes.  
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Segundo un estudio da CIG, na actualidade hai menos asalariadas que en 2009 en 

todos os tramos de ingresos excepto nos máis baixos, de xeito que hoxe o 20% 

do total de asalariadas galegas ingresa menos da metade do SMI -é dicir, ingresos 

inferiores a 4.953 euros ao ano- e outro 16% tivo ingresos entre a metade e o 

SMI -isto é, entre 4.953 e 9.906 euros ao ano-.  

 

Un 42% das mulleres desempregadas que están buscando un posto de traballo 

levan máis de dous anos intentándoo.  

 

Só o 2,4% das mulleres traballadoras galegas ocupa postos de dirección fronte ao 

4,9% dos homes.  

 

O 28 decembro de 2016, a iniciativa do G.P. de En Marea, foi aprobada por 

unanimidade do Parlamento de Galiza unha Moción que instaba á Xunta a abrir 

unha mesa de diálogo entre a patronal e os sindicatos, coa mediación do Consello 

Galego de Relacións Laborais, para adoptar acordos que permitan iniciar a 

recuperación dos salarios galegos ata acadar a media estatal e a igualdade salarial 

efectiva entre homes e mulleres para o ano 2020. Entre as medidas que se 

barallaban como positivas para a recuperación dos salarios galegos e, 

especificamente, para reducir a fenda salarial de xénero, está o marco galego de 

relacións laborais. 

 

O día 26 de outubro de 2017, o cadro de persoal das tendas de Bershka da provincia 

de Pontevedra iniciou unha folga indefinida, convocada polo comité de empresa, para esixir a 

mellora das súas condicións laborais, acadando un 100% de seguimento cando se cumpre 

unha semana do inicio do conflito. 

 

As 65 empregadas das tendas pontevedresas da marca de Inditex, practicamente todas 

mulleres, reivindican que se equiparen as súas condicións laborais coas melloras pactadas para 
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a mesma cadea noutras provincias, entre as cales se atopan aspectos fundamentais tanto para a 

mellora salarial como para a conciliación da vida laboral e familiar: un sábado libre ao mes, 

descansos durante a xornada recollidos na lei, permisos, excedencias e vacacións, 

consolidación de xornada, fronte á obriga de facer horas complementarias, etc.  

 

As empregadas da provincia de Pontevedra cobran uns 130 euros mensuais menos do que 

reciben as empregadas da mesma cadea en A Coruña, teñen un menor permiso de lactancia, 

un 90% das contratadas sono a tempo parcial e as vacacións de verán son inferiores a 13 días. 

Ademais, as contratadas a tempo parcial teñen peores quendas que as contratadas a tempo 

completo e non se lles aumenta a xornada, a pesar de haber volume de traballo suficiente. 

 

As traballadoras en loita xa conseguiron un incremento de 80 € pero aínda seguen tendo 

salarios 50 € por debaixo dos da provincia de A Coruña. O martes 31 de outubro, a empresa e 

o comité de folga mantiveron unha xuntanza na que a empresa (que este 1 de novembro 

anunciou o reparto de máis de 2.100 millóns de euros entre os accionistas) se limitou a ofrecer 

unha suba de 10 € en 2018, rexeitando a contraoferta das traballadoras, que aceptarían un 

aumento de 25  € en 2018. 

 

Durante as xornadas de folga, o persoal da cadea realizou concentracións, tanto na provincia de 

Pontevedra, diante dos establecementos de Bershka, como diante da sede de Inditex en 

Arteixo, e ten pensado seguir mobilizado, con novas accións de presión. 

 

O conflito pon de manifesto a realidade precaria neste sector, altamente feminizado, con 

salarios que non chegan a mil euros e con condicións laborais que impiden conciliar.  

 

Ademais, Inditex está a incumprir o establecido no Artigo 17.1 Non discriminación nas 

relacións laborais do Estatuto dos Traballadores: 
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“17.1. Entenderanse nulos e sen efecto os preceptos regulamentarios, as cláusulas 

dos convenios colectivos, os pactos individuais e as decisións unilaterais do 

empresario que dean lugar no emprego, así como en materia de retribucións, 

xornada e demais condicións de traballo, a situacións de discriminación directa 

ou indirecta desfavorables por razón de idade ou discapacidade ou a situacións de 

discriminación directa ou indirecta por razón de sexo, orixe, incluído o racial ou 

étnico, estado civil, condición social, relixión ou conviccións, ideas políticas, 

orientación ou condición sexual, adhesión ou non a sindicatos e a os seus 

acordos, vínculos de parentesco con persoas pertencentes ou relacionadas coa 

empresa e lingua dentro do Estado español.” 

 

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

para a súa resposta oral en Pleno 

 

- Que actuacións executou ou ten pensado executar a Xunta en relación ao 

conflito de Breshka Pontevedra? 

 

Santiago de Compostela, 3 de novembro de 2017. 

 

 

 

 
Asinado dixitalmente por: 

 
Paula Vázquez Verao na data 03/11/2017 12:31:38 

 
Luis Villares Naveira na data 03/11/2017 12:31:50 

 
María de los Ángeles Cuña Bóveda na data 03/11/2017 12:31:58 
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Antón Sánchez García na data 03/11/2017 12:32:06 

 
Carmen Santos Queiruga na data 03/11/2017 12:32:14 

 
Juan José Merlo Lorenzo na data 03/11/2017 12:32:22 

 
Eva Solla Fernández na data 03/11/2017 12:32:33 

 
Luca Chao Pérez na data 03/11/2017 12:32:36 

 
Paula Quinteiro Araújo na data 03/11/2017 12:32:39 

 
Magdalena Barahona Martín na data 03/11/2017 12:32:42 

 
José Manuel Lago Peñas na data 03/11/2017 12:32:45 

 
Francisco Casal Vidal na data 03/11/2017 12:32:49 

 
David Rodríguez Estévez na data 03/11/2017 12:32:52 

 
Marcos Cal Ogando na data 03/11/2017 12:32:55 
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    Á MESA DO PARLAMENTO 

 

As deputadas e deputados, Paula Quinteiro Araújo, Luca Chao Pérez, Manuel 

Lago Peñas, Eva Solla Fernández, Juan José Merlo Lorenzo, Paula Vázquez 

Verao, Davide Rodríguez Estévez, Marcos Cal Ogando, Carmen Santos 

Queiruga, Ánxeles Cuña Bóveda, Luís Villares Naveira, Magdalena 

Barahona Martín, Antón Sánchez García e Francisco Casal Vidal, do Grupo 

Parlamentar de En Marea, ao abeiro do disposto no artigo 155 do Regulamento 

da Cámara, presentan a seguinte Pregunta para a súa resposta oral en Pleno. 

 

A mocidade galega viuse especialmente afectada pola crise económica, que a 

golpeou duramente en forma de paro, temporalidade e precariedade. A pesar dos 

discursos, os datos e as estatísticas desmenten que a recuperación económica 

estea repercutindo de verdade nos mozos e mozas galegos entre 18 e 30 anos. 

 

Se analizamos as cifras do Instituto Galego de Estatística, entre 2011 e 2015, o 

soldo dos galegos e galegas menores de 30 anos caeu un 12%. Así, en 2011, no 

máis duro da crise, o salario dos mozos e moxas de entre 18 e 29 anos ascendía a 

663 euros mensuais, mentres que en 2015, non superaba os 530 euros mensuais. 

O salario medio dun galego ou galega menor de 30 anos sitúase en 2015 nos 

8.300 euros brutos, mais o 50% cobra menos de 6.000 euros brutos, unha cifra 

claramente insuficiente para desenvolver un proxecto persoal digno. 

Comprobamos, polo tanto, que a redución da taxa de desemprego xuvenil (que 

aínda se mantén nun nivel moi alto, no 25%) neste período traduciuse nun 

deterioro dos ingresos e a consecuente perda de poder adquisitivo. De feito, 

segundo un  informe de UGT Galicia con motivo do Día Internacional da 

Mocidade, de agosto de 2016, a mocidade galega cobra un 9,4% menos que a 

62777



 

 

 

 

media española. O seu soldo é ademais un 17,9% menos que a media anual que 

percibe un traballador na nosa Comunidade. Estes datos arroxan unha evidencia, 

o alto risco pobreza e exclusión social que teñen que afrontar moitos mozos e 

mozas no noso país. 

Pero non só se produciu unha caída salarial, senón que as cifras dan conta dun 

aumento da precariedade e a temporalidade. Nesta franxa de idade, as que 

conseguen traballar todo o ano baixan, de 75.000 a 50.000 persoas no período 

analizado. Pola contra, as que teñen un contrato temporal, ascenden a 83.500, é 

dicir 6 de cada 10. Ademais, o 38% da mocidade que traballa en Galicia ten 

contratos de menos de medio ano de duración. 

 

Este panorama sociolaboral que debuxan as estatísticas acaba condenando a unha 

parte significativa da nosa poboación moza á emigración, ao carecer de 

expectativas dun futuro digno na nosa Terra, e amosan que as políticas de 

emprego dos gobernos do PP, tanto no Estado como  en Galicia, coas sucesivas 

reformas laborais, non están solucionando esta problemática, senón máis ben, 

agravándoa.  

 

Por estes motivos, presentamos a seguinte pregunta para a súa resposta oral en 

Pleno: 

 

- Que medidas pensa tomar a Xunta de Galicia para reverter esta situación, 

promovendo, dende políticas públicas integrais, unhas condicións laborais dignas 

para a mocidade galega? 

 

 Santiago de Compostela, 3 de novembro de 2017. 
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Asinado dixitalmente por: 

 

Paula Quinteiro Araújo na data 03/11/2017 12:34:35 

 

Luca Chao Pérez na data 03/11/2017 12:34:43 

 

Paula Vázquez Verao na data 03/11/2017 12:34:51 

 

María de los Ángeles Cuña Bóveda na data 03/11/2017 12:34:55 

 

Juan José Merlo Lorenzo na data 03/11/2017 12:34:58 

 

Carmen Santos Queiruga na data 03/11/2017 12:35:01 

 

Antón Sánchez García na data 03/11/2017 12:35:04 

 

Eva Solla Fernández na data 03/11/2017 12:35:07 

 

Luis Villares Naveira na data 03/11/2017 12:35:12 

 

Magdalena Barahona Martín na data 03/11/2017 12:35:15 

 

José Manuel Lago Peñas na data 03/11/2017 12:35:17 

 

Francisco Casal Vidal na data 03/11/2017 12:35:21 

 

David Rodríguez Estévez na data 03/11/2017 12:35:24 
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Marcos Cal Ogando na data 03/11/2017 12:35:27 
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Á Mesa do Parlamento 

 

Matilde Begoña Rodríguez Rumbo e Abel Losada Álvarez, deputada e deputado 

pertencentes ao Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, ao abeiro do 

disposto no artigo 152 do Regulamento da Cámara, presentan ante esa mesa a 

seguinte pregunta para a súa resposta oral en Pleno. 

 

O presidente da Xunta de Galicia anunciou no debate de Orzamentos para a 

Xunta de Galicia correspondentes ao exercicio 2017 o “Programa de impostos 

cero no rural”. 

 

O obxectivo deste programa era lograr fixar poboación no medio rural, así como 

dinamizar as zonas menos poboadas da nosa comunidade. 

 

O dito programa contemplaba unha serie de beneficios fiscais, entre outras 

medidas, pero pasado case un ano da súa aplicación, a deputada e o deputado que 

asinan preguntan: 

 

Que  valoración fai o Goberno galego sobre os resultados acadados pola 

implantación do dito plan? 

 

Pazo  do Parlamento, 3 novembro de 2017 

 

 

 

 
Asinado dixitalmente por: 

 
Matilde Begoña Rodríguez Rumbo na data 03/11/2017 13:11:56 

 
Abel Fermín Losada Álvarez na data 03/11/2017 13:12:03 
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Á Mesa do Parlamento 

 

 

Matilde Begoña Rodríguez Rumbo, Noela Blanco Rodríguez e Julio Torrado 

Quintela, deputadas e deputado pertencentes ao Grupo Parlamentario dos 

Socialistas de Galicia, ao abeiro do disposto no artigo 152 do Regulamento da 

Cámara, presentan ante esa mesa a seguinte pregunta para a súa resposta oral en 

Pleno. 

 

 

Melide é un concello que ten 7.482 habitantes (IGE 2016) e que conta cun centro 

de saúde moi deteriorado, o que impide a atención sanitaria en condicións 

axeitadas tanto para a cidadanía como para o persoal sanitario que desenvolve o 

seu traballo neste centro. 

 

 

A construción dun novo centro de saúde para Melide é unha necesidade urxente, 

que xa estaba previsto no Plan Director de Infraestruturas Sanitarias para Galicia 

2008-2013, deseñado polo Goberno de Emilio Pérez Touriño; compromiso que 

foi paralizado coa chegada do Sr. Feijóo á Xunta de Galicia.  

 

 

Dende o ano 2012, o Goberno da Xunta de Galicia vén asignando nos créditos 

iniciais dos orzamentos diferentes contías, que eran claramente insuficientes para 

facer fronte á construción do centro de saúde, pero que nunca se executaron: 

 

2012  .............  500.000 € 

2013  .............  771.000 € 

2014  .............  19.063 € 

2015  .............   0 € 

2016  .............   300.000 € 

2017  .............   400.000 € 

 

 

O Grupo Parlamentario Socialista ten presentado iniciativas para interesarse polo 

desenvolvemento desta actuación e urxir unha inmediata solución a esta situación 

de precariedade, tendo como resposta a iniciativa POP 18684 (rexistro 25298 de 

24 de xullo de 2014) na que se afirma:  “A Xunta de Galicia mantén o 

compromiso de dotar aos veciños de Melide dun novo centro de saúde no prazo 

máis breve posible”. 
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Non obstante, comprobamos como no proxecto de orzamentos da Xunta de 

Galicia para o exercicio 2018  aparecen de novo  0 € para esta obra, por iso as 

deputadas e o deputado que asinan preguntan: 

 

Que valoración  fai o Goberno galego sobre a necesidade de construír un novo 

centro de saúde en Melide? 

 

 

Pazo do Parlamento, 3 de novembro de 2017 
 

 

 

 

Asinado dixitalmente por: 
 

Matilde Begoña Rodríguez Rumbo na data 03/11/2017 13:07:41 
 

Noela Blanco Rodríguez na data 03/11/2017 13:07:48 
 

Julio Torrado Quintela na data 03/11/2017 13:07:54 
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Á Mesa do Parlamento 

 

 

Matilde Begoña Rodríguez Rumbo, Abel Losada Álvarez, Patricia Vilán Lorenzo 

e Juan Manuel Díaz Villoslada, 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 

resposta oral en Pleno. 

 

 

Nos orzamentos da Xunta de Galicia correspondentes ao exercicio 2017, no seu 

artigo 54. Dotación e distribución do Fondo de cooperación local, no punto catro, 

establece que: “Consonte o acordo acadado na Subcomisión Permanente do 

Réxime Económico e Financeiro da Comisión galega de Cooperación local, 

inclúese, entre outros criterios de distribución dos novos recursos que se 

integran no fondo, a participación en procesos de fusión ou de incorporación 

voluntaria a outros concellos. 

 

 

No exercicio 2017 este novo criterio determinará a repartición do fondo 

adicional nas condicións que estableza a consellería competente en materia de 

Administración local. O importe non destinado a concellos resultantes dunha 

fusión ou incorporación repartirase entre os concellos con poboación de dereito 

inferior a 15.000 habitantes de acordo cos seguintes criterios de ponderación: 

habitantes, 55 por cento; maiores de 65 anos, 10 por cento; superficie, 15 por 

cento; núcleos de poboación, 20 por cento. Os datos considerados para a 

aplicación dos criterios previstos nos puntos anteriores serán os oficialmente 

dispoñibles o 1 de xaneiro do ano 2017.” 

 

 

Á vista deste artigo as deputadas e os deputados que asinan preguntan: 

 

 

Cal foi o destino final do 100 % do fondo adicional do Fondo de cooperación 

local do exercicio 2017? 

 

 

Pazo do Parlamento, 3 novembro de 2017 
 

 

 

Asinado dixitalmente por: 
 

Matilde Begoña Rodríguez Rumbo na data 03/11/2017 13:37:46 
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Abel Fermín Losada Álvarez na data 03/11/2017 13:37:54 
 

Patricia Vilán Lorenzo na data 03/11/2017 13:38:01 
 

Juan Manuel Díaz Villoslada na data 03/11/2017 13:38:07 
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Á MESA DO PARLAMENTO 

O Grupo Parlamentar de En Marea por iniciativa do seu deputado Manuel Lago 

Peñas, ao abeiro do Artigo 160 do Regulamento da Cámara formula a seguinte 

Pregunta para o seu debate en Pleno Relativa ao despedimento de 

traballadores do Banco Popular Pastor en Galicia 

Exposición de Motivos. 

Hoxe coñecemos a nova de que o axuste e integración dos servizos cetrais do 

Banco Santander e o Banco Popular Pastor suporá a perda de preto de 400 

postos de traballo en Galicia, por unha parte a supresión dos servizos centrais 

do Banco Popular Pastor na Coruña, supón a eliminación de 200 postos de 

traballo en Bergondo e a Coruña, ademais dos outros 200 postos de traballo en 

risco pertencentes a Universal Support que presta servizos de apoio ao Banco 

Popular, e que rematan a prórroga do contrato en Novembro. 

Esta decisión do Banco Santander, supón unha terrible noticia para o emprego 

en Galicia e anticipa o que pode pasar coa rede comercial do Banco Popular 

Pastor no país, a pesar dos supostos compromisos de mantemento da marca, 

estamos ante a liquidación definitiva do traballo que o Banco Popular Pastor 

mantiña en Galicia. A rede comercial será a seguinte que sufra os axustes de 

emprego, que o Santander irá realizando de forma que non Ile afecte a marca e 

perda de clientes, pero que semella hoxe ten decidido e a espera de confirmar o 

momento. 
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lit en marea 

O Goberno da Xunta anunciou no seu día a intención de negociar co Banco 

Santander o mantemento da marca e do emprego, hoxe unha vez mais este 

goberno deixa orfos aos traballadores incapaz de realizar ningún tipo de acción 

que permita a permanencia dos empregos en Galicia. Esiximos a Xunta que 

actúa, non se comporte como un mero espectador da liquidación do banco e o 

seu emprego como fixo outra veces, e lidere a negociación co Santander para 

manter o nivel de emprego na nosa comunidade. 

En base ao anterior En Marea presenta a seguinte Pregunta para o seu debate 

en Pleno: 

O Parlamento Galego insta a Xunta de Galicia a: 

Que val facer a Xunta de Galicia para manter o emprego do Banco Popular-

Pastor en Galicia? 

FT).-tili_TkMENTO DE GAuCiik 
RE.XiSTRO XERAL ENTRADA 

 

3 NOV. 2017 

Núm. 	  

  

Santiago 3 de Novembro de 2017. 
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OFICINA PARLAMENTAR 
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1 

 

Á Mesa do Parlamento 

Noa Presas Bergantiños, Montserrat Prado Cores, Ana Pontón Mondelo, 

Xosé Luis Rivas Cruz, Olalla Rodil Fernández e Luis Bará Torres, deputadas e 

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

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

resposta oral en Pleno. 

 

Durante as últimas semanas, este Grupo Parlamentar tivo coñecemento de 

preocupantes novas arredor do futuro do desenvolvemento produtivo do silicio solar no 

noso país. Diversas novas recollidas polos medios de comunicación alertan das 

intencións do conglomerado empresarial Ferrotlántica-Ferroglobe no que se enmarca 

FerroSolar de desprazar postos de traballo e proxectos de investigación cara 

Puertollano.  

Cómpre lembrar que Silicio FerroSolar é un activo empresarial que foi creado 

no 2008 co obxectivo de desenvolver tecnoloxías de purificación de silicio e integrar 

tecnoloxías para obter Silicio de grado solar que serve para desenvolver pezas 

empregadas na xeración de enerxía fotovoltaica. Combinando a pureza e alta calidade 

do material obtido no noso país, na mina de Serrabal, co desenvolvemento tecnolóxico 

chegan a producir un pó de silicio de altísima calidade, cunha pureza próxima ao cen 

por cen, o que sitúa Galiza e á empresa na vangarda, obtendo a mellor calidade do 

produto, que pode usarse de forma completa.  

Neste camiño, alén da riqueza do material, que debera ter un retorno na fixación 

de traballo por parte da parte explotadora, xa que se trata dunha extracción dos nosos 
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recursos naturais, ten un importante papel o desenvolvemento investigador. Así mesmo, 

a esa tarefa teñen contribuído investimentos ao longo do tempo por parte das 

administracións públicas, o que incide na necesidade dunha correspondencia entre a 

actividade extractora e a actividade que desenvolva a parte da produción que ten que ver 

co valor engadido. Máis aínda, hai outros motivos de peso que levan a considerar que a 

mellor estratexia é desenvolver o ciclo na nosa comunidade, tamén motivos de tipo 

económico e lóxica empresarial. Por exemplo, é obvio que o desprazamento do material 

até outras localizacións diferentes á Galiza engade un custo en materia de transporte, en 

materia de emisión e polo tanto en materia económica. Doutra banda, o longo historial 

de incumprimentos canto a investimentos e fixación de postos de traballo do grupo 

empresarial debe facer saltar todas as alertas e procurar unha unidade social e 

institucional a favor do mantemento do emprego no noso país e do desenvolvemento da 

actividade industrial vinculada ao coñecemento.  

Desde o Bloque Nacionalista Galego apostamos porque a produción industrial 

debe ter un retorno para Galiza en termos sociais e económicos, nomeadamente cando 

para o seu desenvolvemento é preciso desenvolver actividades extractivas con custos 

ambientais e tamén sociais. Entendemos, polo tanto, que camiñar cara un 

desenvolvemento desta actividade na que a extracción do mineral natural, que ademais 

ten unhas condicións excelentes, se desenvolve en Galiza pero non así as actividades de 

produción, investigación e desenvolvemento, é tremendamente negativo e propio dun 

modelo colonial que non compartimos.  

 

Por todo isto formúlase a seguinte pregunta para a súa resposta oral en Pleno:  
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Que actuacións levou ou vai levar a cabo o goberno galego para favorecer o 

mantemento e aumento da carga de traballo e cadro de persoal derivados do silicio 

solar?  

 

Santiago de Compostela, 6 de novembro de 2017 

 

Asdo.: Noa Presas Bergantiños 

Montserrat Prado Cores 

Olalla Rodil Fernández 

Xosé Luis Rivas Cruz 

Luis Bará Torres 

Ana Pontón Mondelo  

Deputadas e deputados do G.P. do BNG 

 

 

 

Asinado dixitalmente por: 

 

Noa Presas Bergantiños na data 06/11/2017 11:17:31 

 

María Montserrat Prado Cores na data 06/11/2017 11:17:46 

 

Olalla Rodil Fernández na data 06/11/2017 11:17:54 

 

Xose Luis Rivas Cruz na data 06/11/2017 11:18:02 
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Xosé Luis Bará Torres na data 06/11/2017 11:18:07 

 

Ana Pontón Mondelo na data 06/11/2017 11:18:11 
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A Mesa do Parlamento 

Julia Rodríguez Barreira, Aurelio Núñez Centeno, Encarna Amigo Díaz, Marián 

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

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

Vázquez Domínguez, deputadas e deputados do Grupo Parlamentario Popular de 

Galicia, ao abeiro do disposto no artigo 152 e concordantes do Regulamento da 

Cámara, presentan ante esa Mesa, a seguinte pregunta para a súa resposta oral en 

Pleno. 

Desde o Grupo Parlamentario Popular de Galicia, queremos interesarnos polo 

funcionamento da Estrutura de Xestión Integrada (EOXI) de Lugo, Cervo e Monforte. 

A Área Integrada Lugo, Cervo e Monforte proporciona asistencia para a mellora da 

saúde da súa poboación, onde a docencia e a investigación se constitúen como 

elementos inherentes ao proceso asistencial. Conta con excelentes profesionais, 

medios tecnolóxicos, de información e comunicación, que utiliza con eficiencia, 

efectividade, seguridade e eficacia co fin de contribuír ao benestar da sociedade. 

Integra Atención Especializada, rede de Atención Primaria, outras institucións e centros 

implicados coa saúde, establecendo alianzas que garante a continuidade asistencial e 

a mellora global do sistema. 

Polo tanto, o obxectivo é achegar o maior número de servizos sanitarios posibles aos 

cidadáns e é un exemplo máis da determinación da Xunta de potenciar o Hospital de A 

Mariña dotándoo de máis servizos e converténdoo nun hospital máis moderno, co 

obxecto de achegar os servizos ao paciente  para que reciba o mellor servizo o máis 

próximo ao seu domicilio. 

Por todo isto, os deputados asinantes, formulan a seguinte  pregunta en Pleno: 
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Cales son as melloras que ten experimentado o hospital comarcal de Monforte 

dende a entrada en funcionamento do sistema de Estruturas de Xestión 

Integrada (EOXI)? 

 

   Santiago de Compostela, 6 de novembro de 2017 

 
 
 
Asinado dixitalmente por: 

 
María Julia Rodriguez Barreira na data 06/11/2017 11:35:41 

 
Aurelio Alfonso Núñez Centeno na data 06/11/2017 11:36:41 

 
María Encarnación Amigo Díaz na data 06/11/2017 11:36:48 

 
María Ángeles Garcia Míguez na data 06/11/2017 11:36:55 

 
Marta Rodriguez Arias na data 06/11/2017 11:37:04 

 
Marta María Rodríguez-Vispo Rodríguez na data 06/11/2017 11:37:15 

 
María Soraya Salorio Porral na data 06/11/2017 11:37:22 

 
Miguel Ángel Tellado Filgueira na data 06/11/2017 11:37:31 

 
Raquel Arias Rodríguez na data 06/11/2017 11:37:39 

 
Sandra Vázquez Dominguez na data 06/11/2017 11:37:47 
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Á Mesa do Parlamento 

Olalla Rodil Fernández, Montserrat Prado Cores, Ana Pontón Mondelo, 

Xosé Luis Rivas Cruz, Luis Bará Torres e Noa Presas Bergantiños, deputadas e 

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

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

resposta oral en Pleno, sobre as axudas de apoio á etapa predoutoral en Galiza. 

 

Con data do 9 de xuño o Diario Oficial de Galiza (DOG) publicou a Orde do 29 

de maio de 2017, conxunta da Consellaría de Cultura, Educación e O.U e da Consellaría 

de Economía, Emprego e Industria, pola que se estabelecen as bases para a concesión, 

en réxime de concorrencia competitiva, das axudas de apoio á etapa predoutoral nas 

universidades do SUG, nos organismos públicos de investigación de Galiza e noutras 

entidades do Sistema galego de I+D+i.  

En xuntanza co grupo parlamentar do Bloque Nacionalista Galego, a Asemblea 

de Investigadoras de Compostela, expuxo os problemas que están a atinxir as persoas 

investigadoras en etapa predoutoral e que se veñen sucedendo desde hai anos. Entre 

eles,  

1. As sucesivas demoras na convocatoria das devanditas axudas que 

acumularon case 11 meses no ano 2017 en relación coa de 2012.  

2. A data de resolución da convocatoria, 8 días despois da data 

límite para a sinatura dos contratos.  

62794



       

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

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 

 

3. O tempo de agarda que deriva deste atraso e que abocou as 

persoas solicitantes matriculadas en programas de doutoramento do SUG no 

curso 2016/2017 a agardar todo un curso académico sen garantías de ter 

financiamento.  

4. Críticas aos criterios de avaliación que supoñen a discriminación 

do estudantado de doutoramento que non investigan asuntos indicados polo FSE 

ou que non pertencen a un grupo de investigación dos centros promovidos.  

5. A imposición de restricións na escolla do destino no que 

desenvolver a obrigada estadía exterior e o tempo no que esta debe decorrer. 

6. A fixación dun límite temporal para poder concorrer a estas 

axudas impedindo que poidan facelo aquelas persoas licenciadas ou graduadas 

antes do 1 de xaneiro de 2013 (agás excepcións). Como xa ten denunciado o 

BNG diante dun criterio semellante introducido nas axudas postdoutorais, este 

criterio limitador supón de facto unha discriminación por razón de idade e en 

ningún caso responde a razóns académicas.  

Todas estas cuestións supoñen un atranco no acceso a estas axudas que 

constitúen un elemento fundamental para as persoas que deciden iniciar unha carreira 

investigadora. Aliás, mesmo impediron nas convocatorias de 2013 e 2014 que se 

asinasen todos os contratos ao non facer a administración uso das listaxes de agarda 

despois das renuncias que cada ano se producen, en boa medida, como resultado da 

resolución das FPU. Tanto é así que a falta de coordinación entre ambas as dúas 

convocatorias, denuncian desde a Asemblea de Investigadoras de Compostela, e o 

limitado prazo para a adxudicación das prazas que foran obxecto de renuncia, 

provocaron que máis de 40 contratos ficasen sen asinar. 
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Por todo o exposto formúlase a seguinte pregunta para a súa resposta oral en 

Pleno: 

Que medidas prevé adoptar o Goberno galego para garantir e promover o debido 

apoio económico e institucional á etapa predoutoral en Galiza? 

 

Santiago de Compostela, 6 de novembro de 2017 

 

Asdo.: Olalla Rodil Fernández 

Noa Presas Bergantiños 

Montserrat Prado Cores 

Xosé Luis Rivas Cruz 

Luis Bará Torres 

Ana Pontón Mondelo  

Deputadas e deputados do G.P. do BNG 

 

 

 

Asinado dixitalmente por: 

 

Olalla Rodil Fernández na data 06/11/2017 13:49:53 

 

María Montserrat Prado Cores na data 06/11/2017 13:50:00 
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Ana Pontón Mondelo na data 06/11/2017 13:50:01 

 

Xose Luis Rivas Cruz na data 06/11/2017 13:50:03 

 

Noa Presas Bergantiños na data 06/11/2017 13:50:04 

 

Xosé Luis Bará Torres na data 06/11/2017 13:50:06 
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Á Mesa do Parlamento 

 

 

María Dolores Toja Suárez, María Concepción Burgo López e Luís Manuel 

Álvarez Martínez, deputadas e deputado pertencentes ao Grupo Parlamentario 

dos Socialistas de Galicia ao abeiro do disposto no artigo 160 do Regulamento da 

Cámara, presentan ante esa mesa a seguinte pregunta para a súa resposta oral en 

Pleno. 

 

 

Don Enrique Labarta Pose (Baio, 1863-Barcelona, 1925), escritor e xornalista 

galego, referente da literatura galega de finais do século XIX e primeiro cuarto 

do século XX. Cabe destacar na súa traxectoria a súa participación nos faladoiros 

da Academia da Mocidade Católica, onde ten ocasión de coñecer a escritores 

como Valle-Inclán, Augusto González Bicada, Juan Barcia Caballero, Vázquez 

de Mella, Cabeza de León ou Alfredo Brañas.  

 

 

Labarta Pose é un poeta encadrado na liña costumbrista de finais do século XIX, 

aínda que incorporou elementos modernistas. Algunhas das súas obras: Galicia 

Humorística (1888), O País Galego (1888), A Pequena Patria (1890), Extracto de 

Literatura (1893) e Pasatempos (1893-1894); dirixiu Galicia Moderna (1897) e 

colaborou en Galicia Recreativa e A miña Terra co pseudónimo de Antón de 

Rabodegalo. Un dos volumes da Biblioteca Galega comprende a obra do Tío 

Miseria e outros contos, de Labarta Pose. 

 

 

A súa memoria segue aínda viva na súa vila natal. Así, o colexio da localidade 

leva o seu nome, mentres que as asociacións locais de carácter cultural máis 

relevantes (Adro e Badius) homenaxean ano tras ano ao escritor coa finalidade de 

propoñer a súa homenaxe coa dedicación do Día das Letras Galegas, ata o punto 

de constituírse unha comisión para canalizar esta petición, encabezada por un 

científico e catedrático da Universidade de Santiago de Compostela, o profesor 

Jorge Mira, coñecido divulgador e director do programa Conciencia da USC. 

 

 

Quizá un dos fitos máis relevante no afán por destacar a figura e a obra do 

escritor, viviuse hai máis de 20 anos coa publicación da obra Contos (Galaxia, 

editada por Xosé Manuel Varela Varela e Xosé María Lema), un libro que 

recolle oito dos relatos que Labarta Pose publicara en 1897 e 1908 en revistas 

diversas. 
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Enrique Labarta Pose foi pioneiro introducindo a literatura na Costa da Morte, e 

con ela o xénero humorista, como un sinal de identidade dos seus relatos, 

ambientados en moitos lugares do interior desta comarca da provincia da Coruña  

 

 

Por iso as deputadas e o deputado que asinan  preguntan: 

 

 

Que actuacións vai levar a cabo o  Goberno galego para  difundir a obra do 

intelectual, escritor e poeta baiés Enrique Labarta? 

 

 

Pazo do Parlamento, 6 de novembro de 2017 

 
 

 

 

 

Asinado dixitalmente por: 
 

María Dolores Toja Suárez na data 06/11/2017 16:36:40 
 

Maria de la Concepción Burgo López na data 06/11/2017 16:36:54 
 

Luis Manuel Álvarez Matínez na data 06/11/2017 16:37:08 
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Á Mesa do Parlamento 

 

Luis Manuel Alvarez Martínez, María Dolores Toja Suárez e 

Concepción Burgo López, deputado e deputadas pertencentes ao 

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, ao abeiro do 

disposto no artigo 152 do Regulamento da Cámara, presentan ante esa 

Mesa a seguinte pregunta para a súa resposta oral en Pleno. 

 

Recentemente o conselleiro de Cultura, Educación e Ordenación 

Universitaria, facendo unha valoración dos orzamentos do seu 

departamento para o ano 2018, trasladaba, e así se recolle en nota de 

prensa dispoñible na web da consellería, que: 

 

“......No referido aos investimentos en Infantil e Primaria, destacou o 

remate do novo CEIP de Culleredo (cunha anualidade prevista de 2,1 

millóns), o CEIP de Novo Mesoiro (1,1 millóns de euros), o remate da 

2ª fase da ampliación do CEIP Castelao en Navia (Vigo, 1,21 millóns), 

así como partidas iniciais para os proxectos e primeiros 

desenvolvementos dos novos CEIPs de Pazos de Rei (Tui) e do novo 

CEIP de Ames. Ademais, continuará a mellora da eficiencia enerxética 

que xunto cos fondos de mellora funcional ascenden a 5,2 millóns de 

euros e que permitirán a intervención nunha nova decena de centros, e 

haberá importantes partidas de reforma e ampliación no CEIP Lamas de 

Abade (Santiago, case un millón de euros), na ampliación do CEIP 

Laverde Ruiz (Outeiro de Rei, medio millón de euros), na ampliación 

dos aularios de Vedra, na reforma do CEIP de Ortigueira e na 

ampliación do CEIP de Cabanas. 

 

..... “ 

 

Como se pode observar, non hai ningunha referencia expresa ás tan 

necesarias obras no CEIP Ramón Otero Pedraio de A Laracha, 

correspondentes á 2ª fase, que de modo moi sintético podemos 

concretar no seguinte: 

 

 Tres aulas no edificio novo. 

 Remate do patio do novo colexio. 
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 Pasarelas de comunicación entre os edificios de educación 

infantil, edificios de primaria e comedor. 

 Reforma da zona de administración do centro de primaria. 

 

Ante esta situación, o deputado e as deputadas que asinan formulan a 

seguinte pregunta para o seu debate en Pleno: 

 

Vai a Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria a 

realizar as necesarias e pendentes obras no CEIP Ramón Otero Pedraio 

de A Laracha no ano 2018? 

 

 

 Pazo do Parlamento, 7 de novembro de 2017 

 

 Asdo.: Luis Manuel Alvarez Martínez 

   María Dolores Toja Suárez 

   Concepción Burgo López 

 Deputado e deputadas do G.P. dos Socialistas de Galicia 

 

 
Asinado dixitalmente por: 

 
Luis Manuel Álvarez Matínez na data 07/11/2017 09:50:28 

 
María Dolores Toja Suárez na data 07/11/2017 09:50:34 

 
Maria de la Concepción Burgo López na data 07/11/2017 09:50:41 
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Á Mesa do Parlamento 

Concepción Burgo López, Luis Manuel Álvarez Martínez, José 

Antonio Quiroga Díaz, Raúl Fernández Fernández e María Luisa 

Pierres López, deputadas e deputados pertencentes ao Grupo 

Parlamentario dos Socialistas de Galicia,  e ao abeiro do disposto no 

artigo 152 do Regulamento da Cámara, presenta ante  esa Mesa a 

seguinte Pregunta para a súa resposta oral en Pleno. 

 

No arranxo feito da estrada LU-710 que une O Cádavo e Baralla, 

deixouse sen modificar o tramo que vai dende o enlace da A-6 ata 

Baralla.  

 

Esta é unha estrada sinuosa, estreita e que está en moi mal estado, 

sendo un perigo para os usuarios que son moitos dado que a LU-710 é o 

enlace máis directo do núcleo central de Baralla ca A-6, polo  que é 

necesario arranxala con urxencia,  e modificala dándolle un ancho de 9 

metros e facendo variacións no trazado para corrixir as curvas. 

 

A necesidade desta intervención foi recoñecida pola Xunta de Galicia 

en 2010, cando o conselleiro de Infraestruturas e Territorio, Agustín 

Hernández, comprometeuse a facer as obras neste tramo e garantiu que 

tería as mesmas características que os quilómetros xa arranxados. Pero, 

como é moi habitual coa Xunta de Galicia, as promesas foron 

incumpridas e nunca máis se soubo sobre este arranxo. 

 

É absolutamente necesario que a Xunta cumpra as súas promesas  e 

arranxe, no menor tempo posible,  este tramo da estrada LU-710 para 

aumentar a seguridade dos usuarios. 

 

Polo exposto, as deputadas e deputados asinantes formulan a seguinte 

pregunta: 
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1.ª) Levou a cabo a Consellería de Infraestruturas e Vivenda  algunha 

acción para arranxar o tramo da estrada LU-710 que vai do  enlace ca 

A-6 a Baralla, tal como prometeu en 2010? 

 

 

Pazo do Parlamento, 6 de novembro de 2017 

 

 Asdo.: Concepción Burgo López 

   Luis Manuel Álvarez Martínez 

   José Antonio Quiroga Díaz 

   Raúl Fernández Fernández 

  María Luis Pierres López 

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

  

 

 
Asinado dixitalmente por: 

 
Maria de la Concepción Burgo López na data 07/11/2017 10:55:34 

 
Luis Manuel Álvarez Matínez na data 07/11/2017 10:55:45 

 
José Antonio Quiroga Díaz na data 07/11/2017 10:55:55 

 
Raúl Fernández Fernández na data 07/11/2017 10:56:04 

 
María Luisa Pierres López na data 07/11/2017 10:56:17 
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A Mesa do Parlamento 

Carlos López Crespo, Aurelio Núñez Centeno, Encarna Amigo Díaz, Marián García 

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

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

Domínguez, deputados e deputadas do Grupo Parlamentario Popular de Galicia, ao 

abeiro do disposto no artigo 152 e concordantes do Regulamento da Cámara, 

presentan ante esa Mesa, a seguinte pregunta para a súa resposta oral en Pleno. 

 

Desde o Grupo Parlamentario Popular de Galicia, queremos interesarnos polo 

funcionamento da Estrutura de Xestión Integrada (EOXI) de Santiago de Compostela, 

na que se inclúe o Hospital da Barbanza. 

A Área Integrada de Santiago de Compostela,  proporciona asistencia para a mellora 

da saúde da súa poboación, onde a docencia e a investigación se constitúen como 

elementos inherentes ao proceso asistencial. Conta con excelentes profesionais, 

medios tecnolóxicos, de información e comunicación, que utiliza con eficiencia, 

efectividade, seguridade e eficacia co fin de contribuír ao benestar da sociedade. 

Integra Atención Especializada, rede de Atención Primaria, outras institucións e centros 

implicados coa saúde, establecendo alianzas que garanten a continuidade asistencial e 

a mellora global do sistema. 

 

 

Polo tanto, o obxectivo é achegar o maior número de servizos sanitarios posibles aos 

cidadáns e é un exemplo máis da determinación da Xunta de potenciar o Hospital da 

Barbanza, dotándoo de máis servizos e converténdoo nun hospital máis moderno, co 
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obxecto de achegar os servizos ao paciente  para que reciba o mellor servizo o máis 

próximo ao seu domicilio. 

Por todo isto, os deputados asinantes, formulamos a seguintes  pregunta  en Pleno: 

Cales son as melloras que ten experimentado o Hospital da Barbanza dende a entrada 

en funcionamento do sistema de Estruturas de Xestión Integrada (EOXI)? 

 

Santiago de Compostela, 7 de novembro de 2017 

 
 
 
Asinado dixitalmente por: 

 
Carlos Enrique López Crespo na data 07/11/2017 11:33:36 

 
Aurelio Alfonso Núñez Centeno na data 07/11/2017 11:33:47 

 
María Encarnación Amigo Díaz na data 07/11/2017 11:33:55 

 
María Ángeles Garcia Míguez na data 07/11/2017 11:34:02 

 
Marta Rodriguez Arias na data 07/11/2017 11:34:08 

 
Marta María Rodríguez-Vispo Rodríguez na data 07/11/2017 11:34:17 

 
María Soraya Salorio Porral na data 07/11/2017 11:34:28 

 
Miguel Ángel Tellado Filgueira na data 07/11/2017 11:34:36 

 
Raquel Arias Rodríguez na data 07/11/2017 11:34:44 

 
Sandra Vázquez Dominguez na data 07/11/2017 11:34:52 
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A Mesa do Parlamento 

Marta Rodríguez Arias, Aurelio Núñez Centeno, Encarna Amigo Díaz, Marián 

García Míguez, Marta Rodríguez-Vispo Rodríguez, Soraya Salorio Porral, Miguel 

Tellado Filgueira, Raquel Arias Rodríguez e Sandra Vázquez Domínguez, 

deputadas e deputados do Grupo Parlamentario Popular de Galicia, ao abeiro do 

disposto no artigo 152 e concordantes do Regulamento da Cámara, presentan ante esa 

Mesa, a seguinte pregunta para a súa resposta oral en Pleno. 

 

Desde o Grupo Parlamentario Popular de Galicia, queremos interesarnos polo 

funcionamento da Estrutura de Xestión Integrada (EOXI) de Pontevedra e o Salnés, na 

que se inclúe o Hospital do Salnés. 

A Área Integrada de Pontevedra e o Salnés,  proporciona asistencia para a mellora da 

saúde da súa poboación, onde a docencia e a investigación se constitúen como 

elementos inherentes ao proceso asistencial. Conta con excelentes profesionais, 

medios tecnolóxicos, de información e comunicación, que utiliza con eficiencia, 

efectividade, seguridade e eficacia co fin de contribuír ao benestar da sociedade. 

Integra Atención Especializada, rede de Atención Primaria, outras institucións e centros 

implicados coa saúde, establecendo alianzas que garanten a continuidade asistencial e 

a mellora global do sistema. 

 

 

Polo tanto, o obxectivo é achegar o maior número de servizos sanitarios posibles aos 

cidadáns e é un exemplo máis da determinación da Xunta de potenciar o Hospital do 

Salnés, dotándoo de máis servizos e converténdoo nun hospital máis moderno, co 
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obxecto de achegar os servizos ao paciente  para que reciba o mellor servizo o máis 

próximo ao seu domicilio. 

Por todo isto, os deputados asinantes, formulamos a seguintes  pregunta  en Pleno: 

Cales son as melloras que ten experimentado o Hospital do Salnés dende a entrada en 

funcionamento do sistema de Estruturas de Xestión Integrada (EOXI)? 

 

Santiago de Compostela, 7 de novembro de 2017 

 
 
 
Asinado dixitalmente por: 

 
Marta Rodriguez Arias na data 07/11/2017 11:36:20 

 
Aurelio Alfonso Núñez Centeno na data 07/11/2017 11:36:37 

 
María Encarnación Amigo Díaz na data 07/11/2017 11:36:43 

 
María Ángeles Garcia Míguez na data 07/11/2017 11:36:48 

 
Marta María Rodríguez-Vispo Rodríguez na data 07/11/2017 11:36:54 

 
María Soraya Salorio Porral na data 07/11/2017 11:37:02 

 
Miguel Ángel Tellado Filgueira na data 07/11/2017 11:37:10 

 
Raquel Arias Rodríguez na data 07/11/2017 11:37:18 

 
Sandra Vázquez Dominguez na data 07/11/2017 11:37:26 
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A Mesa do Parlamento 

Carlos Gómez Salgado, Aurelio Núñez Centeno, Encarna Amigo Díaz, Marián García 

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

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

Domínguez, 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.   

A Área integrada de Ourense, Verín, O Barco de Valdeorras (EOXI) que da cobertura de 

servizos, e asistencia sanitaria para a mellora da saúde da poboación, conta no seu cadro 

clínico con excelentes sanitarios, e profesionais que xunto cos medios tecnolóxicos, de 

información e comunicación, que utilizan con criterios de calidade, eficiencia, eficacia e 

seguridade, teñen a finalidade de contribuír o benestar da sociedade.  

A Área, integra a Atención Especializada, a rede de Atención Primaria e outras institucións e 

centros implicados coa saúde, establecendo alianzas que garanten a continuidade asistencial 

e a mellora global do sistema sanitario, onde a docencia e a investigación se establecen 

como elementos propios e inseparables do proceso asistencial.  

Esta Area que engloba os hospitais da Provincia de Ourense, conta ademais de con 

excelentes profesionais, de instalacións, medios tecnolóxicos e servizos asistenciais que se 

veñen acrecentando. 

 

Xa que logo, a finalidade ven sendo a de achegar o maior número de servizos sanitarios 

posibles aos cidadáns, amosando un exemplo máis da determinación da Xunta de potenciar o 

Hospital de Verín, implementando un maior número de servizos para convertelo nun hospital 

máis moderno, coa determinación  e o propósito de achegar os servizos ao paciente,  para 

que poida ter a disposición o mellor servizo, o máis próximo ao seu domicilio. 
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Por todo isto, os deputados asinantes, formulan a seguinte  pregunta en Pleno: 

Cales son as melloras que se teñen posto en marcha no Hospital Comarcal de Verín dende a 

entrada en funcionamento do sistema de Estruturas de Xestión Integrada (EOXI)? 

 

   Santiago de Compostela, 7 de novembro de 2017 

 

 

 

Asinado dixitalmente por: 

 

Carlos Gómez Salgado na data 07/11/2017 13:07:29 

 

Aurelio Alfonso Núñez Centeno na data 07/11/2017 13:07:44 

 

María Encarnación Amigo Díaz na data 07/11/2017 13:07:50 

 

María Ángeles Garcia Míguez na data 07/11/2017 13:07:56 

 

Marta Rodriguez Arias na data 07/11/2017 13:08:03 

 

Marta María Rodríguez-Vispo Rodríguez na data 07/11/2017 13:08:11 

 

María Soraya Salorio Porral na data 07/11/2017 13:08:21 

 

Miguel Ángel Tellado Filgueira na data 07/11/2017 13:08:28 

 

Raquel Arias Rodríguez na data 07/11/2017 13:08:37 
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Sandra Vázquez Dominguez na data 07/11/2017 13:08:47 
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Á MESA DO PARLAMENTO  

 

Carmen Santos Queiruga e Juan José Merlo Lorenzo, deputados do Grupo 

Parlamentar de En Marea, ao abeiro do disposto no artigo 155 do Regulamento 

da Cámara, presenta a seguinte Pregunta, para a súa resposta oral en Pleno, 

sobre a cota galega de bocareu na zona IXa. 

 

Este ano, a pesar de que so dispoñía de 68 toneladas como cupo, o cerco galego 

capturou máis de 500 toneladas de bocareu ao sur de Fisterra. Esta situación fai 

temer ao sector que se impoña unha sanción para o 2018 sobre a cota deste 

produto, xa que a diferenza entre o volume capturado e a cota da que se dispoñía 

é moi elevada. O sector denuncia que ante a delicada situación que atravesan, os 

barcos intentan aproveitar ao máximo sempre que saen ao mar, sobre todo si se 

trata de bocareu. 

O problema principal reside precisamente en que Galicia só dispón do 1,14% da 

cota total da especie na zona IXa, mentres que o resto é para os buques 

andaluces. O portavoz da Asociación de Armadores de Cerco de Galicia 

(ACERGA), que engloba a máis do 60% das embarcacións do sector, informa de 

que esta situación é insostible, e veñen reclamando que se diferencie os stocks de 

bocareu entre a zona de Galicia e Andalucía. Ademais aínda é incerto os 

beneficios que deixarán sobre o sector o novo Plan de Xestión prometido por 

Pesca, pero avisan de que non pode seguir a liña do Plan de 2013, o cal xa foi 

anulado polo xustiza gracias a unha reclamación da propia asociación. 

 

Polo exposto, formulamos a seguinte pregunta para ao seu debate en Pleno: 
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- Considera suficiente a cuota de bocareu que actualmente ten Galicia na 

zona IXa? 

Santiago de Compostela, 7 de novembro de 2017. 

 

  Asdo.: Carmen Santos Queiruga 

   Juan José Merlo Lorenzo 

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

 

 

 

 

 

Asinado dixitalmente por: 

 

Carmen Santos Queiruga na data 07/11/2017 13:15:43 

 

Juan José Merlo Lorenzo na data 07/11/2017 13:15:51 
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Á MESA DO PARLAMENTO  

 

Carmen Santos Queiruga e Juan José Merlo Lorenzo, deputada e deputado do 

Grupo Parlamentar de En Marea, ao abeiro do artigo 155 do Regulamento da 

Cámara, presentan a seguinte Pregunta, para a súa resposta oral en Pleno, 

sobre a posible prohibición de pescar sardiña nos próximos 15 anos nas zonas 

VIIIc e IXa. 

 

O cerco representa un arte de pesca fundamental para centos de familias en 

Galicia. Actualmente están rexistradas na nosa comunidade 150 embarcacións 

que utilizan esta arte. As catro especies principais que capturan son a xarda, 

xurelo, bocareo e sobre todo a sardiña. 

Precisamente a sardiña é un dos peixes que máis preocupa ao sector. Un informe 

feito público a mediados do mes de xullo polos científicos do Consello 

Internacional para a Exploración do Mar (ICES) tras o encargo da Comisión 

Europea, indica que a sardiña necesita un período de 15 anos sen pesca algunha 

para poder recuperarse nas zonas VIIIc e IXa, xa que o tope de 17.000 toneladas 

anuais establecidas estes dous últimos anos non é unha medida suficiente. 

Este informe xerou unha fonda preocupación no sector, xa que estar 15 anos sen 

poder pescar un produto clave para o certo galego, significará a desaparición da 

práctica totalidade dos buques e dos seus respectivos postos de traballo. Portugal 

xa avisou que para nada coincide coas conclusións do informe, xa que considera 

que utiliza datos antigos e polo tanto desactualizados.  

A posibilidade sobre un veto á pesca da sardiña nas nosas augas é real, polo que 

as administracións públicas deben tomar este en consideración e adiantarse a 

unha medida que pode significar a fin do cerco en Galicia. 
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Polo exposto, formulamos a seguinte pregunta para o seu debate en Pleno: 

 Que medidas está adoptando a Xunta de Galicia contra unha posible 

prohibición para pescar sardiña nos próximos 15 anos nas augas galegas? 

Santiago de Compostela, 7 de novembro de 2017. 

 

  

 

 

 

 

 

 

Asinado dixitalmente por: 

 

Carmen Santos Queiruga na data 07/11/2017 13:07:09 

 

Juan José Merlo Lorenzo na data 07/11/2017 13:07:17 
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Á MESA DO PARLAMENTO. 

 

Antón Sánchez García, deputado do Grupo Parlamentar de En Marea, ao 

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

Pregunta para a súa resposta oral en Pleno. 

 

O IGE vén de publicar a denominada Estatística de Multilocalización 

Empresarial. Tal estatística trata de avaliar as características e de cuantificar a 

actividade en Galicia das empresas con sede noutras Comunidades Autónomas. 

Os datos globais acadados indican que as empresas foráneas que manteñen 

actividade no sector industrial en Galicia no ano 2015, representaban o 34,1% do 

volume de negocio de tal sector.  

No tocante ao emprego, estas empresas ocupan o 12,9% dos traballadores de 

empresas con actividade en Galicia. 

Mais a través destas estatísticas, pódense observar outros datos máis específicos 

que poñen en evidencia as políticas económicas que segue a reforzar  coas súas 

decisións a Xunta de Galicia en determinados sectores. 

Deste xeito, a  Estatística de Multilocalización Empresarial, amosa que no sector 

de industrias extractivas, enerxía, auga e residuos, as empresas foráneas  

representaban no ano 2015 o 82% do total do volume de negocio do sector, o 

53% do total do emprego, e o 66% do investimento en activos materias. Polo 

tanto, mentres as empresas foráneas absorben a práctica totalidade dos beneficios 

xerados, o investimento e o emprego que producen está moi por debaixo do 

volume de negocio que manteñen. 
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Pero ademais hai que ter en conta que non é só que xeren menos emprego do que 

deberían xerar, senón que o emprego que representa este sector en Galicia con 

respecto ao total resulta ser moi baixo. O IGE indica que nestes tres sectores 

traballaban no terceiro trimestre do ano 2017 un total de 17.000 persoas, o que 

significa o 1,5% do total do número de ocupados en Galicia.  

Así pois, estes datos poñen de manifesto que mentres que o territorio galego 

absorbe tódalas externalidades negativas promovidas polo sector de industrias 

extractivas, enerxía, auga e residuos; alto impacto medioambiental e social e 

baixa capacidade de emprego, a practica totalidade dos beneficios 

correspóndenlle a empresas foráneas. 

Ante o exposto anteriormente, o grupo Parlamentario de En Marea presenta a 

seguinte pregunta para a súa resposta oral en Pleno: 

- Que valoración fai a Xunta de Galicia dos datos proporcionados pola 

Estatística de Multilocalización Empresarial? 

Santiago de Compostela, 7 de novembro de 2017. 

Asdo.: Antón Sánchez García 

    Deputado do G.P. de En Marea. 

 

 

 

 

 

Asinado dixitalmente por: 
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Antón Sánchez García na data 07/11/2017 14:06:36 
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Á MESA DO PARLAMENTO 

 

Antón Sánchez García, deputado pertencente ao Grupo Parlamentario de En 

Marea, ao abeiro do disposto no artigo 155 do Regulamento da Cámara, presenta 

a seguinte Pregunta, para a súa resposta oral en Pleno. 

 

Recentemente, o Banco de España publicou un informe titulado “La evolución de 

la inversión pública durante la crisis y la recuperación” no que discute o papel 

que levan a cabo as Administracións Públicas (AAPP) na provisión de bens e 

servizos de transporte, educación, sanidade... co obxecto de corrixir a 

posibilidade da súa representación insuficiente. Entre as conclusións do informe 

atopamos que:  

 

1) existe unha relación positiva entre a produtividade agregada da economía 

e o gasto público produtivo, que impacta no crecemento potencial; e que 

2) a inversión pública adecuadamente dirixida permitiría articular un esforzo 

coordinado de estímulo orzamentario na Unión Económica e Monetaria, 

sobre a base da súa expansión nos países que teñan marxe de manobra 

suficiente. 

 

Porén, no conxunto das economías avanzadas e emerxentes, a inversión pública é 

baixa, atendendo a serie histórica. Este acontecemento acentuouse cos procesos 

de consolidación orzamentaria levados a cabo durante a crise económica.  

No caso das AAPP españolas, a inversión situouse no 2016 no 1,9% do PIB, un 

nivel inferior a media europea e ao período 1970-2016, que se situou na media do 

3,6%. O seu peso no total da inversión da economía foi inferior ao 10% no 2016, 

por debaixo do 15% que supuxo de media nas últimas cinco décadas. Atendendo 
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aos datos máis recentes, a inversión pública rexistrou no 2016 o seu valor 

mínimo dende 1970, tanto no que respecta ao gasto público (4,6% do total) como 

no que atinxe ao PIB (1,9% do PIB).  

No ano 2015, arredor do 45% do total da inversión das AAPP realizouse no 

ámbito dos “asuntos económicos”, que inclúe o gasto en infraestruturas. A 

inversión en “servizos públicos xerais” supuxo cerca do 15% do total, e a 

“defensa” e a “saúde” cerca do 10%. O resto de partidas situáronse en niveis 

próximos ou inferiores ao 5%. 

As partidas que máis se reduciron en termos porcentuais foron as de “vivenda” e 

“protección social” (en torno ao 80% de caída nominal), mentres que a de 

“asuntos económicos” diminuíu en liña co total (50%) e as de “defensa” e “orde 

público e seguridade” experimentaron só unha redución nominal acumulada que 

se sitúa entre o 10% e o 20%. 

 

Por todo o exposto o deputado que subscribe formula a seguinte Pregunta para a 

súa resposta oral en Pleno: 

 Que avaliación fai o Goberno da Xunta da inversión que levaron a cabo as 

AAPP os últimos anos? 

 

Santiago de Compostela, 7 de novembro de 2017. 

 

 

Asdo.: Antón Sánchez García 

Deputado do G.P. de En Marea. 

 

 

 

Asinado dixitalmente por: 
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Antón Sánchez García na data 07/11/2017 16:29:02 
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Partido dos 
Socialistas 
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Grupo Parlamentario 

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

 

Á Mesa do Parlamento 

 

 

José Manuel Pérez Seco, José Antonio Quiroga Díaz e Abel Fermín Losada 

Álvarez, deputados pertencentes ao Grupo Parlamentario dos Socialistas de 

Galicia, ao abeiro do disposto no artigo 152 do Regulamento da Cámara, 

presentan ante esa mesa a seguinte pregunta para a súa resposta oral en Pleno. 

 

 

En pleno século XXI, o da era informática e da Internet, cando se loita en Galicia 

por estender a banda larga ao rural galego, aínda quedan lugares nos que, por 

falta de tensión eléctrica, non se pode  facer un uso simultáneo da neveira e o 

conxelador, ver a televisión, poñer a lavadora ou utilizar maquinaria de muxir 

nunha granxa, hai que  apagar uns para que funcionen outros. 

 

 

O problema da falta de tensión eléctrica no rural galego é un problema que, por 

un lado, están a sufrir os gandeiros e gandeiras que levan dende sempre coas súas 

explotacións no mesmo lugar e queren ampliar a súa explotación gandeira e non 

teñen a tensión eléctrica necesaria, polo que estes gandeiros teñen que reforzar  a 

liña eléctrica de toda a veciñanza, pagando eles a mellora. 

 

 

E, por outro lado, están os gandeiros e gandeiras que queren emprender un novo 

proxecto, e que por temas de urbanismo ten que construír onde non chega a rede 

eléctrica, polo que estes emprendedores asumen os custes da nova liña eléctrica. 

 

 

Por iso os deputados que asinan preguntan: 

 

 

Que medidas está a adoptar o Goberno galego para solucionar as 

dificultades que están a sufrir  as explotacións gandeiras pola insuficiencia 

da rede eléctrica?  

 
 

Pazo do Parlamento, 7 de novembro de 2017 
 

 

 

Asinado dixitalmente por: 
 

Jóse Manuel Pérez Seco na data 07/11/2017 17:15:33 
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Grupo Parlamentario 

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

 

José Antonio Quiroga Díaz na data 07/11/2017 17:15:50 
 

Abel Fermín Losada Álvarez na data 07/11/2017 17:15:59 
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A Mesa do Parlamento 

Moisés Blanco Paradelo, Aurelio Núñez Centeno, Encarna Amigo Díaz, Marián García 

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

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

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. 

A Área integrada de Ourense, Verín, O Barco de Valdeorras (EOXI) que da cobertura de 

servizos, e asistencia sanitaria para a mellora da saúde da poboación, conta no seu cadro 

clínico con excelentes sanitarios, e profesionais que xunto cos medios tecnolóxicos, de 

información e comunicación, que utilizan con criterios de calidade, eficiencia, eficacia e 

seguridade, teñen a finalidade de contribuír o benestar da sociedade.  

O paso do tempo está a demostrar que o modelo sanitario de xestión integrada situou ao 

paciente no centro do sistema, afondando na coordinación e capacidade de resposta do 

SERGAS ante o cidadán, que debe traducirse nunha mellora na prestación e calidade dos 

servizos públicos sanitarios. 

Entre as vantaxes da nova organización tense demostrado que os hospitais públicos non só 

non teñen eliminado ningún servizo ou unidade, senón que, na práctica, acontece todo o 

contrario: un reforzo da súa carteira de servizos, evitando o desprazamento de pacientes, 

sempre que estea clinicamente indicado e sexa posible. 

Deste xeito, os hospitais comarcais víronse reforzados coa ampliación da súa oferta 

asistencial, como no de Valdeorras, con novas consultas e moderno equipamento. 

O Grupo Parlamentario Popular vén defendendo a necesidade de reforzar os recursos e 

servizos existentes e por iso seguiremos demandando a dotación de novos servizos sempre 

que sexa posible. Novos servizos que como no caso do Hospital Comarcal de Valdeorras 
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aumenten progresivamente a súa carteira de especialidades, melloren a calidade asistencial e 

poidan evitar desprazamentos a Ourense. 

Por todo isto, os deputados formulan a seguinte  pregunta en Pleno: 

Cales son as melloras que se teñen posto en marcha no Hospital Comarcal de Valdeorras 

dende a entrada en funcionamento do sistema de Estruturas de Xestión Integrada (EOXI)? 

 

   Santiago de Compostela, 7 de novembro de 2017 

 

 

 

Asinado dixitalmente por: 

 

Moisés Blanco Paradelo na data 07/11/2017 17:25:43 

 

Aurelio Alfonso Núñez Centeno na data 07/11/2017 17:25:51 

 

María Encarnación Amigo Díaz na data 07/11/2017 17:25:56 

 

María Ángeles Garcia Míguez na data 07/11/2017 17:26:03 

 

Marta Rodriguez Arias na data 07/11/2017 17:26:09 

 

Marta María Rodríguez-Vispo Rodríguez na data 07/11/2017 17:26:17 

 

María Soraya Salorio Porral na data 07/11/2017 17:26:26 
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Miguel Ángel Tellado Filgueira na data 07/11/2017 17:26:32 

 

Raquel Arias Rodríguez na data 07/11/2017 17:26:40 

 

Sandra Vázquez Dominguez na data 07/11/2017 17:26:48 
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Grupo Parlamentario 

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

 

Á Mesa do Parlamento 

 

 

María Dolores Toja Suárez e Julio Torrado Quintela, deputada e deputado 

pertencentes ao Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, ao abeiro do 

disposto no artigo 152 do Regulamento da Cámara, presentan ante esa mesa a 

seguinte pregunta para a súa resposta oral en Pleno. 

 

 

Dende Muros tense solicitado a Portos de Galicia en reiteradas ocasións, a 

construción dunha rampla no peirao de Esteiro para a baixada e subida de 

embarcacións, así como para facilitar os labores portuarios. Ao mesmo tempo, e 

xa que os deportes acuáticos están en auxe,  facilitaría o funcionamento do club 

de remo. A dita petición foi acordada co Patrón Maior de Muros, concluíndo que 

é unha necesidade urxente, por iso a deputada e o deputado que asinan 

preguntan: 

 

 

Ten pensado o Goberno galego dotar dunha rampla o peirao de Esteiro en 

Muros? 

 

 

 

Pazo do Parlamento, 7 de novembro de 2017 

 

 

 

 

 
Asinado dixitalmente por: 

 
María Dolores Toja Suárez na data 07/11/2017 17:36:30 

 
Julio Torrado Quintela na data 07/11/2017 17:36:41 
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   Á MESA DO PARLAMENTO 

 

Manuel Lago Peñas e Antón Sánchez García, deputados do Grupo Parlamentar 

de En Marea, ao abeiro do disposto no artigo 155 do Regulamento da Cámara, 

presenta a seguinte Pregunta para a súa resposta oral en Pleno. 

 

No sistema de financiamento autonómico coexisten impostos compartidos entre o 

Estado e as CCAA e outros tributos cedidos en exclusiva ás Comunidades 

Autónomas sobre os que teñen plena capacidade tanto normativa como na súa 

xestión recadatoria. Os impostos cedidos son patrimonio, sucesións e doazóns, 

transmisións patrimoniais e actos xurídicos documentados. 

As variacións na recadación dos impostos cedidos dependen de factores 

compartidas polo conxunto das CCAA ––como a evolución da economía–– e 

outros específicos de cada unha delas, basicamente a eficiencia da administración 

tributaria e os cambios nas normas fiscais ( tipos impositivos, mínimos exentos, 

bonificacións..). 

Os impostos cedidos ás CCAA son figuras tributarias que no fundamental gravan 

a riqueza, especialmente, o imposto sobre o patrimonio, converténdose en 

elementos clave para asegurar a progresividade do sistema fiscal. 

Polo dito ata aquí, só se pode cualificar de negativa e moi preocupante a 

evolución da recadación dos impostos cedidos en Galicia porque no período 

2014/2016 en Galicia cae a recadación mentres que se incrementa no conxunto 

do Estado. 

A recadación dos impostos cedidos de 2016 foi de 481 millóns de euros en 

Galicia fronte a 558 millóns en 2014: unha caída de 77 millóns equivalente a un 

retroceso do 13,8%. Esta evolución é difícil de entender tendo en conta que en 
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2014 se iniciou a fase alcista do ciclo económico, que o PIB nominal medrou o 

7,6% entre 2015 e 2016 e que aumentou o número de ricos en Galicia. 

Aínda é máis difícil entender porque no resto de España a situación e 

radicalmente diferente: entre 2014 e 2016 os impostos cedidos aportaron 1.527 

millóns de euros máis, un 16% de incremento. Esta dinámica tan diferente entre 

Galicia e o resto de España pódese cuantificar: en 2014 Galicia recadaba o 5,5% 

do total  das CC.AA do réxime común, en impostos cedidos, baixou ao 4,8% en 

2015 e acada o mínimo en 2016 con só o 4,1%.  

Estes datos permiten estimar o custo que ten este comportamento diferenciado: si 

a recadación dos impostos cedidos en Galicia tivera evolucionado igual que a 

media do Estado a Xunta tería ingresado 79 millóns de euros en 2015 e 165 

millóns de euros en 2016 máis dos que realmente ingresou.  

En tan só dous anos, a Xunta deixou de recadar 244 millóns de euros, unha cifra 

inaceptable tendo en conta que esta redución dos ingresos tributarios dáse ao 

mesmo tempo que se incrementa a débeda pública: 893 millóns de euros máis 

entre 2014 e 2016. 

O que non se paga con impostos se paga con débeda ou con recortes do gasto. 

Non é aceptable reducir a contribución da minoría que máis ten mentres que se 

aumenta unha débeda que logo temos que pagar entre todos. 

 Pero o dato que require unha explicación detallada por parte da Xunta é que 

somos a comunidade autónoma que ten a peor evolución na recadación dos 

impostos cedidos entre as 15 do réxime común. 

Das 15 Comunidades autónomas só hai dúas nas que cae a recadación, outras tres 

que se estancan e nas dez restantes os ingresos fiscais dos impostos cedidos se 

incrementan de forma significativa. 
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En Galicia a recadación cae en 77 millóns de euros, o 13,8% dos ingresos de 

2014, un enorme retroceso que nos coloca como a peor de todas, cunha diferenza 

enorme co resto xa que a seguinte é a Rioxa que cae en 10 millóns de euros. 

No extremo contrario están comunidades como Aragón na que a recadación 

incrementouse no 24%, Catalunya que o fixo no 28% e sobre todo Baleares que 

incrementou os seus ingresos no 39%. Neste caso extremo, se Galicia tivera a 

mesma evolución que Baleares as arcas publicas galegas haberían ingresado 294 

millóns de euros máis so en 2016. 

A Xunta ten que explicar esta evolución tan negativa porque somos a peor 

comunidade de todo o estado. Porque a súa política fiscal en favor dos grandes 

patrimonios provocou un burato recadatorio de centos de millóns de euros, 

recursos que haberían permitido actuar contra os efectos máis duros da crise, 

mellorando a Risga ou ampliando as axudas contra a pobreza enerxética ou para 

darlle solucións as persoas desafiuzadas. 

Levamos anos sufrindo unha política fiscal neoliberal, conservadora, que avanza 

na desfiscalización das rendas de capital, sobre os grandes patrimonios, 

provocando un dobre efecto: unha caída na recadación e unha redistribución da 

carga fiscal, na que os que mais pagan son as persoas asalariadas. Menos 

impostos sobre a riqueza e mais IVE, e na parte que non chega mais débeda ou 

mais recortes. 

Polo anterior, o Grupo Parlamentar de En Marea presenta a seguinte Pregunta 

para a súa resposta oral en Pleno: 

- Que razóns explican que Galicia sexa a Comunidade que ten a peor 

evolución na recadación dos impostos cedidos entre as 15 do réxime 

común? 

Santiago de Compostela, 7 de novembro de 2017. 
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   Asdo.: Manuel Lago Peñas 

    Antón Sánchez García 

Deputados do G.P. de En Marea. 

 

 

 

 

 

Asinado dixitalmente por: 

 

José Manuel Lago Peñas na data 07/11/2017 18:17:52 

 

Antón Sánchez García na data 07/11/2017 18:18:00 
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Á MESA DO PARLAMENTO 

 

Paula Vázquez Verao, deputada pertencente ao Grupo Parlamentario de En 

Marea,  ao abeiro do disposto no artigo 155 do Regulamento da Cámara, 

presenta a seguinte Pregunta para a súa resposta oral en Pleno 

 

O 3 de abril de 2017 publicouse no DOG a Orde pola que “se establecen as bases 

polas que se rexerá a concesión da prestación económica de pagamento único por 

fillas e fillos menores de tres anos para o ano 2017.” 

 

Esta axuda, regulada na Lei de Orzamentos do ano 2017, consiste nun pago de 

360 euros pola primeira filla ou fillo, de 1.200 euros pola segunda ou segundo e 

de 2.400 euros polo terceiro e sucesivos, para aquelas familias, que durante 2015 

non estivesen obrigadas a presentar a declaración polo IRPF nin que a 

presentasen de xeito voluntario, e que a 1 de xaneiro tiveran ao cargo a fillos/as 

menores de 3 anos que cumprirán os seguintes requisitos: 

 

a) Que as persoas proxenitoras teñan a súa residencia habitual en Galicia. No 

caso de que non quede acreditada a dita circunstancia pola presentación do 

xustificante de empadroamento, poderáselles requirir para que presenten 

documentación complementaria que o demostre. 

 

b) Que na data da solicitude os nenos ou as nenas convivan coa persoa 

solicitante. 

 

O prazo para resolver estas axudas é “de cinco meses contado desde o día 

seguinte ao da data en que a solicitude teña entrada no rexistro do órgano 

competente para a súa tramitación.” 
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“Transcorrido o dito prazo sen se ditar resolución expresa, as solicitudes teranse 

por desestimadas.” 

 

Estamos a falar de familias con baixos ingresos, que viven cinco meses coa 

incertidume de saber se van recibir ou non a axuda. Ademais, en moitos casos, 

estas familias deixaron de presentar voluntariamente a declaración da renda, que 

lles podía saír a devolver, por ter unha pequena axuda que, para elas, significa un 

respaldo para o pago de facturas. 

 

Por outra parte, moitas familias ás que se lle concedeu a axuda, denuncian que, 

pasados cinco meses xa do fin do prazo de solicitudes, non se lles informa sobre 

cando van cobrar ou díselles unha data aproximada que logo non se cumpre e na 

Consellería de Política Social non se lles fornece información ante as súas 

peticións. 

 

Esta situación de atrasos no pagamento das axudas non só se produciu neste ano 

2017. 

 

Polo exposto, a deputada que subscribe presenta a seguinte pregunta para a súa 

resposta oral en Pleno: 

 

- Por que a Xunta non axiliza o pagamento das prestacións económicas de 

pagamento único por fillas e fillos menores de tres anos do ano 2017? 

 

Santiago de Compostela, 7 de novembro de 2017. 
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Asdo.: Paula Vázquez Verao 

Deputada do G.P. de En Marea. 

 

 

 

Asinado dixitalmente por: 

 

Paula Vázquez Verao na data 07/11/2017 19:56:31 
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Á Mesa do Parlamento 

 

 

Juan Manuel Díaz Villoslada, Begoña Rodríguez Rumbo, María Dolores Toja 

Suárez, María Luisa Pierres López e Raúl Fernández Fernández, deputados e 

deputadas pertencentes ao Grupo Parlamentario  dos Socialistas de Galicia, ao 

abeiro do disposto no artigo 152 do Regulamento da Cámara, presentan ante esa 

mesa a seguinte pregunta para a súa resposta oral en Pleno. 

 

 

O día 3 de decembro de 1992 o petroleiro Mar Egeo encallaba a carón da Torre 

de Hércules. En poucas horas 67 mil toneladas de cru bañaban as costas 

coruñesas e só o cambio de rumbo do vento evitou unha catástrofe por 

intoxicación masiva na cidade. O dano biolóxico afectou a toda a costa entre a 

Coruña e Ferrol. Os coruñeses viviron con angustia aqueles días, tendo na 

memoria aínda a nube do Urquiola fundíndose en plena baía. 

 

 

No ano 1995 a Autoridade Portuaria da Coruña inicia os estudos previos para a 

construción dunha nova dársena exterior para substituír e mellorar as dotacións 

do porto coruñés motivado polo crecemento dos tráficos portuarios, a intensa 

actividade da refinería, os maiores requirimentos da central térmica e os 

sucesivos problemas ambientais derivados de naufraxios. Facíase necesario 

empezar a pensar na necesidade de afastar o groso da actividade portuaria do 

corazón urbano. 

 

 

O 19 de decembro de 2002 o Prestige partiuse en dous baleirando setenta e sete 

mil toneladas de cru que se repartiron polas costas galegas provocando un dos 

maiores desastres ecolóxicos da historia marítima, e xerando un amplo debate 

sobre a necesidade e radicación de portos refuxio e as condicións de navegación 

dos petroleiros. 

 

 

A Coruña non só non foi allea a aqueles debates senón que se uniu coa 

experiencia dos tres naufraxios recentes e, ademais, coa consciencia de ter no seu 

subsolo catro barrios e seis quilómetros de canalizacións de gas e cru desde Os 

Castros ata a refinería. 
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É neste contexto cando se consegue a aprobación do Goberno de España o 

compromiso firme de construción do Porto exterior. O 4 de febreiro de 2004 

subscríbese un convenio entre o Goberno central, a Xunta, Adif e os concellos de 

Arteixo e A Coruña, co que se pretendía: 

 

 

- Dotar dun marco xurídico os acordos acadados entre as institucións 

implicadas. 

- Aprobar un cronograma provisional de traslado de actividades portuarias 

do Porto interior ao exterior e a desafectación paulatina dos terreos. 

- Prever os usos dos solos ocupados polo porto interior. 

- Incluír os ditos solos nas previsións de financiamento do Porto exterior. 

- Remitir a redacción dunha modificación do PGOM e un PERI do porto os 

usos do solo, ata a data ocupado polo Porto interior. 

 

 

O convenio será aprobado polo Pleno municipal en xullo dese mesmo ano. 

Disponse que na Zona 1 (Batería e Calvo Sotelo), a edificabilidade asignada será, 

polo menos, de 34.458 m2 edificables, para usos hoteleiro, oficinas e comercial. 

Disponse que na Zona 2 (San Diego, incluída estación ferroviaria) a 

edificabilidade residencia sexa de, polo menos, 344,581 m2 (275.665 m2 para 

libre e 68.916 m2 para protexida) e 51.687 m2 para terciario. 

 

 

O propio convenio recolle que o Ministerio estima “que a reordenación destes 

terreos, unha vez tramitada a súa desafectación conforme á lexislación vixente, 

debe servir para a mellora e o desenvolvemento das estruturas urbanas da 

Coruña, para conseguir un peche da fachada marítima da máxima calidade 

arquitectónica e para mellorar a seguridade e a calidade medioambiental da 

cidade.” 

 

 

O Porto exterior adxudícase o 20 de decembro dese mesmo ano. Seis anos 

despois estaban finalizados os principais elementos do porto: dique, contradique, 

viarios e superestrutura do peirao, se ben o acceso ferroviario segue sendo a gran 

materia pendente. 

 

 

Atendendo a estas disposicións, o urbanista Joan Busquets redactou un 

documento de ordenación de terreos portuarios que respectaba a división zonal 

prevista e que propoñía unha distribución de usos e solos acordes coas 

disposicións acordadas entre as institucións asinantes. 
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Nestes últimos  meses o debate en canto ao presente e ao futuro do Porto exterior 

e da fachada portuaria interior da cidade, regresou a un primeiro plano, con 

permanentes desencontros entre o Goberno municipal da Coruña, o Ministerio de 

Fomento, a través de Puertos del Estado e da Autoridade portuaria da Coruña, e 

mesmo coa utilización por parte do presidente da Xunta de atribucións non 

competencia da súa administración sobre os usos de solos do porto, deixando en 

terreo de ninguén o proxecto da cidade.  
 

 

Pero non foron os únicos detonantes da necesidade de arbitrar unha solución: 

 

- A inquedanza instalada nos sectores profesionais vinculados ao porto pola 

opacidade do Goberno de España arredor da conexión ferroviaria. 

- Os datos de actividade portuaria dos últimos anos non foron os desexados 

por se ter instalado na Autoridade portuaria unha actitude de 

conformismo, limitándose a xestionar desde a inercia os tráficos 

“cautivos” dependentes das instalacións de carbón o refino e cuxa 

dependencia acada xa case o 90 % dos tráficos, sen, ao parecer, 

propoñerse maiores expectativas. A pesar dos leves incrementos de 

tráficos totais, o certo é que as cifras do Porto está en niveis de 2005. 

- Os movementos de tráficos xerais ven como diminúe o seu peso relativo 

na actividade portuaria, co que isto significa de perda de operadores de 

carga e de perda de posicións da dársena coruñesa respecto a outras. 

 

 

Conscientes diso e tamén da importancia secular do Porto na cidade da Coruña, 

tanto desde o punto de vista económico como social, os socialistas facemos un 

chamamento ás institucións- Concello, Porto, Xunta, Fomento e Adif –e aos seus 

responsables, a entenderse e acadar acordos nun momento crucial para a cidade e 

o Porto Exterior e desenvolver os pasos necesarios para a posta en marcha dun 

Consorcio Público que lidere os traballos necesarios para unha correcta 

desafectación dos terreos e a súa necesaria reordenación. 

 

 

Os desencontros actuais entre administracións non solo non contribúen a 

mellorar o posicionamento económico da cidade e o do porto, senón que 

contribúen a un debate mal intencionado e interesado que trata de  desacreditar 

unha infraestrutura necesaria, moderna e chamada a ser o motor  económico do 

norte de Galicia, ao tempo que demora a necesaria  transformación da fachada 

marítima da Coruña. 
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Por todo os deputados e as deputadas que asinan conscientes da importancia do 

Porto Exterior da Coruña e a súa natureza estratéxica  respecto á economía da 

cidade e da comunidade autónoma, preguntan: 
   
 

Que previsións ten o Goberno galego para impulsar diante da Administración do 

Estado a transformación portuaria da cidade da Coruña mediante a constitución 

dun ente consorcial público que lidere este reto? 
 

 

Pazo do Parlamento, 8 de novembro de 2017 
 

 

 

Asinado dixitalmente por: 
 

Juan Manuel Díaz Villoslada na data 08/11/2017 11:42:51 
 

Matilde Begoña Rodríguez Rumbo na data 08/11/2017 11:43:03 
 

María Dolores Toja Suárez na data 08/11/2017 11:43:10 
 

María Luisa Pierres López na data 08/11/2017 11:43:24 
 

Raúl Fernández Fernández na data 08/11/2017 11:43:30 
 

62837



       

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

OFICINA PARLAMENTAR 

Parlamento de Galiza 

Rúa do Hórreo, s/n. Tel. 0034 981 551 545 

Fax. 0034 981 551 420. Fax prensa: 0034 981 551 421 

gp-bng@parlamentodegalicia.gal 

15702 Santiago de Compostela 

Galiza 

 

 

1 

 

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 Pregunta para a súa resposta oral en 

Pleno, relativa á necesidade de substituír ao persoal facultativo no centro de saúde de 

Vilaxoán, no concello de Vilagarcía. 

 

Os recortes que o Goberno galego está aplicando en materia de sanidade están 

provocando un deterioro continuado do sistema sanitario público, recortes que se están 

aplicando dun xeito xeneralizado, tanto na atención hospitalaria como en atención 

primaria, e en todo o territorio galego. 

Dentro dos recortes, o persoal é dos principais afectados, sendo sistemática a 

redución de profesionais, o que significa maior carga de traballo e que a calidade 

asistencial tamén se vexa afectada. 

Un exemplo desta situación concrétase no centro de saúde de Vilaxoán, no 

concello de Vilagarcía de Arousa. Centro que  está ubicado nas instalacións da Confraría 

de Pescadores Virxe do Rosario. 

No centro de saúde hai unha médico e unha enfermeira que atende a usuarios e 

usuarias do pobo de Vilaxoán, Sobradelo, Faxilde, Galáns. Unha parte moi importante 

dos doentes que acoden a este centro superan os 60 anos. 
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Nestes días tense coñecemento que a médica que atende no centro de saúde de 

Vilaxoán vai estar de baixa durante un tempo considerábel, sen que isto conleve que 

desde a Consellaría de Sanidade destine outro/a profesional para a súa substitución. 

A non substitución desta médica ocasionará prexuízos para os doentes que se 

terán que desprazar ao centro de saúde de Vilagarcía de Arousa ben en autobús ou en 

taxi, polo que suporá un gasto económico para os usuarios e usuarias, ou ben depender 

doutras persoas para o seu traslado. 

Neste centro, aberto de luns a venres de mañá, na maioría dos días hai unha 

sobrecarga asistencial excesiva que obriga ao profesionais sanitarios a facer máis horas 

das que lle corresponden.  

Ademais, as consecuencias de non substituír a esta médica implicarán que o 

persoal médico do centro de saúde de Vilagarcía, saturado xa  na maioría dos días, verá 

incrementado o número de pacientes para atender polo que a calidade asistencial verase 

deteriorada. 

 

Por estas razóns formúlase a seguinte pregunta para a súa resposta oral en Pleno: 

Vai a Xunta proceder a cubrir a ausencia da facultativa do Centro de Saúde de 

Vilaxoán? 

 

Santiago de Compostela, 8 de novembro de 2017 

 

Asdo.: Montserrat Prado Cores 

Noa Presas Bergantiños 
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Olalla Rodil Fernández 

Xosé Luis Rivas Cruz 

Luis Bará Torres 

Ana Pontón Mondelo  

Deputadas e deputados do G.P. do BNG 

 

 

 

Asinado dixitalmente por: 

 

María Montserrat Prado Cores na data 08/11/2017 12:31:16 

 

Ana Pontón Mondelo na data 08/11/2017 12:31:20 

 

Xose Luis Rivas Cruz na data 08/11/2017 12:31:22 

 

Olalla Rodil Fernández na data 08/11/2017 12:31:24 

 

Noa Presas Bergantiños na data 08/11/2017 12:31:25 

 

Xosé Luis Bará Torres na data 08/11/2017 12:31:27 
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Á Mesa do Parlamento 

 

 

Matilde Begoña Rodríguez Rumbo e Abel Fermín Losada Álvarez, deputada e 

deputado pertencentes ao Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, ao 

abeiro do disposto no artigo 152 do Regulamento da Cámara, presentan ante esa 

mesa a seguinte pregunta para a súa resposta oral  en Pleno. 

 

 

A Lei 6/1995, do 28 de xuño, pola que se crea o Consello Económico e Social de 

Galicia, establece no seu artigo 5º as funcións do dito consello: 

 

 

De acordo coa súa finalidade e natureza, correspóndelle ó consello as seguintes 

funcións, entre outras:” 

 

 

1. Emitir ditames de carácter preceptivo ou facultativo. 

 

 

1.1 Serán ditames de solicitude preceptiva os que versen sobre: 

 

 

a) Anteproxectos de lei e proxectos de decretos lexislativos e plans xerais ou 

sectoriais que regulen materias socio-económicas directamente vinculadas ó 

desenvolvemento económico e social de Galicia. 

 

 

Exceptúanse desta consulta os proxectos de lei de presupostos xerais da 

Comunidade Autónoma. 

 

 

b) Anteproxectos de lei ou proxectos de disposicións administrativas que afecten 

a organización, as competencias ou o funcionamento do consello. 

 

 

c) Calquera outro relativo a materias que teñan que consultárselle ó consello 

por precepto expreso dunha lei. 
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O Consello da Xunta, ó comunicarlle ó Parlamento a aprobación dos proxectos 

de lei e de decretos lexislativos, incluirá o ditame elaborado, se é o caso, polo 

consello” 

 

 

Neste ano que levamos da X Lexislatura, tramitáronse dúas leis: a Lei de fomento 

de implantación de iniciativas empresariais de Galicia e a Lei de benestar animal, 

sen que se teñan achegado os informes do CES na documentación e si unha 

memoria na que xustifica a non solicitude de dito informe, no caso da Lei de 

benestar animal. 

 

 

A maiores, neste momento, estanse a tramitar a Lei de espectáculos públicos e 

actividades recreativas así como a Lei de medidas fiscais e administrativas, 

achegándose aos proxectos de Lei unha memoria xustificativa da non necesidade 

do dito informe. 

 

 

Á vista disto, a deputada e o deputado que asinan preguntan: 

 

 

Considera o Goberno galego que se está a dar cumprimento o contido do artigo 

5º da Lei 6/1995 do 28 de xuño? 

 

 

Pazo do Parlamento, 8 de novembro de 2017 
 

 

 

Asinado dixitalmente por: 
 

Matilde Begoña Rodríguez Rumbo na data 08/11/2017 17:01:15 
 

Abel Fermín Losada Álvarez na data 08/11/2017 17:01:23 
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Á Mesa do Parlamento 

 

 

Matilde Begoña Rodríguez Rumbo e Abel Losada Álvarez, deputada e deputado 

pertencentes ao Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, ao abeiro do 

disposto no artigo 152 do Regulamento da Cámara, presentan ante esa mesa a 

seguinte pregunta para a súa resposta oral en Pleno. 

 

 

O Pleno do Consello Económico e Social de Galicia aprobou no Pleno do 28 de 

xullo de 2017 a Memoria sobre a situación económica e social de Galicia 2016, 

que presenta como “completo diagnóstico da realidade socioeconómica da 

comunidade” e que vén acompañado das consideracións aportadas polos 

membros. 

 

 

Na dita memoria, establécense unha serie de consideracións sobre diversas 

materias: 

 

 

 1. Panorama económico 

 2.  Mercado de traballo e relacións laborais 

 3.  Dinamismo do tecido produtivo 

 4.  Calidade de vida e benestar social 

 5. Recursos e capacidades para o desenvolvemento 

 

 

Moitas das consideracións recollidas no dito informe foron postas de manifesto 

por este grupo parlamentario sen que por parte do Goberno galego se teñan 

tomado as medidas necesarias que permitan a reversión dalgunha das situacións 

expostas. 

 

 

O día 2 de novembro na Comisión 3ª deste Parlamento compareceu a presidenta 

do CES, e por parte do Grupo Socialista formuláronse as seguintes preguntas: 

 

 

1ª) O Goberno galego ten en conta as memorias, informes, opinións e/ou 

recomendacións emitidos polo Consello? 

 

 

2ª)  Existe algún mecanismo de control para facer un seguimento sobre a 

implantación de ditas recomendacións? 
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3ª)  Para a elaboración destes orzamentos se tiveron en conta recomendacións ou 

orientacións sobre a política orzamentaria emitidos polo CES? 

 

 

Ao que a Sra. presidenta do CES contestounos que as recomendacións efectuadas 

nas memorias, informes e/ou opinións son cumpridas nun 80 %. 

 

 

Polo que, á vista destes datos a deputada e o deputado que asinan preguntan: 

 

 

Tivo  en conta o Goberno galego as recomendacións sobre política orzamentaria 

emitidos polo CES, para a elaboración do Proxecto de lei de orzamentos da 

Xunta de Galicia para o ano 2018? 

 

 

Pazo do Parlamento, 8 de novembro de 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Asinado dixitalmente por: 
 

Matilde Begoña Rodríguez Rumbo na data 08/11/2017 17:01:46 
 

Abel Fermín Losada Álvarez na data 08/11/2017 17:01:53 
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 Mesa do Parlamento 

 

Concepción Burgo López, Patricia Vilán Lorenzo e Luis Álvarez 

Martínez, deputadas e deputado pertencentes ao Grupo 

Parlamentario dos Socialistas de Galicia, ao abeiro do disposto no 

artigo 152 do Regulamento da Cámara, presentan ante esa Mesa a 

seguinte Pregunta para a súa resposta oral en Pleno. 

 
 

o castelo da Salvaterra do Miño declarado BIC en 1949, está unido á historia 

de  grandes nomes da historia de Galicia como  Dona Urraca na súa loita  

contra Teresa de Portugal,  o  Pedro Madruga, protagonista dos violentos 

enfrontamentos entre os señores feudais de Soutomaior e os  Sarmientos. 

 

O recinto amurallado, de planta rectangular, ocupa unha superficie de 9.700 

metros cadrados. No seu interior atópanse as Covas de Dona Urraca, coa súa 

escaleira de caracol, a Casa do Conde e a capela da Virxe da Oliva, pegada 

aos muros do castelo. 

 

Hoxe día consérvanse fragmentos de muralla que datan do século XII e unha 

parte importante da muralla abaluartada que rodea todo o conxunto, do 

século XVII, obra do enxeñeiro francés Carlos de Lessar.   

 

No pasado recente pertencía a familia Alba pero foi recuperada polos veciños 

do concello para o seu uso. 

 

Neste castelo  a Xunta de Galicia pretende crear un museo do viño cun custo 

total de 600.000 euros que ocuparía todos os espazos da fortaleza, uns 

espazos que os veciños agora están utilizando para actividades culturais e 

comunitarias.  

 

Realmente, a intención de facer un museo neste castelo e especificamente nas 

Covas de dona Urraca,  semella unha incongruencia e un despilfarro porque 

fai poucos anos destináronse 240.000 euros de fondos europeos para 

rehabilitar a chamada Casa do Conde dentro da fortaleza,  e crear un museo 

do viño onde en palabras do alcalde, “quedaría reflectido todo o sector 

vitivinícola da zona”, pero agora este espazo está pechado e sen ningunha 

actividade. 

 

Ante estes feitos,  asociacións culturais da zona e  partidos da oposición 

promoveron un manifesto solicitando que o museo se radique na Casa do 
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Conde, xa preparada para acollelo e non nas Covas de dona Urraca porque 

estas,  -tamén coñecidas como as Minas-,  sempre foron un espazo de uso 

colectivo,  de encontro de todos os veciños e veciñas,  utilizado para todo 

tipo de actos culturais sen que se atope no concello un ben cas mesmas 

características. Afirman, con razón, que si se pon en marcha o museo 

proxectado ocuparíase todo o espazo do castelo e polo tanto os veciños e 

veciñas non terían instalacións para desenvolver actos culturais, xuntanzas de 

todo tipo, en definitiva deixaría de ser un lugar de encontro e de veciñanza, 

un patrimonio vivido e utilizado para converterse nun patrimonio 

simplemente de exposición. 

 

O Grupo Parlamentario Socialista consideramos un dispendio inxustificable 

destinar centos de miles de euros a facer  unha infraestrutura na que xa se 

fixo un investimento de 200.000 euros e que agora se atopa sen ningunha  

utilidade. Cando vemos que para a protección  e posta en valor do patrimonio 

histórico galego se está facendo un investimento de cantidades moi pequenas 

e está a seguir sufrindo fortes recortes, tirar ao lixo o investimento realizado 

e utilizar 600.000 euros nun museo que pode poñerse en marcha xa mesmo 

na Casa do Conde cun investimento  mínimo é un despilfarro económico moi 

grave. 

 

Polo exposto, as deputadas e deputado asinantes formulan a seguinte  

pregunta: 

 

Non considera a Xunta de Galicia de que é un despilfarro inxustificable 

construír un Museo do Viño nas Covas de dona Urraca no castelo de 

Salvaterra cando xa se fixo un investimento de 200.000 euros na 

rehabilitación,  para a mesma función de museo do viño,  da Casa do 

Conde no mesmo castelo? 
 

Pazo do Parlamento, 8 de novembro de 2017 

 

 Asdo.: Concepción Burgo López 

 Patricia Vilán Lorenzo  

 Luis Álvarez Martínez 

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

 

 
Asinado dixitalmente por: 

 
Maria de la Concepción Burgo López na data 09/11/2017 12:55:17 
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Patricia Vilán Lorenzo na data 09/11/2017 12:55:24 

 
Luis Manuel Álvarez Matínez na data 09/11/2017 12:55:29 
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Á Mesa do Parlamento 

 

Patricia Vilán Lorenzo, José Antonio Quiroga Díaz, Luis Manuel 

Alvarez Martínez, Concepción Burgo López, José Manuel Pérez 

Seco, Raúl Fernández Fernández e María Luisa Pierres López, 

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 resposta oral en Pleno. 

 

Galicia está a sufrir unha preocupante seca dende mediados do pasado 

ano 2016. Hai dúas demarcacións hidrográficas (Galicia-Costa e Miño-

Sil) que están en prealerta, estado que se activa cando os indicadores 

descenden significativamente por baixo dos valores medios históricos, 

polo que é convinte extremar o control. Por outra banda, en xuño deste 

ano declarábase a situación de seca na parte española da demarcación 

hidrográfica do Douro, na cal se atopan os concellos de Verín, Laza, 

Monterrei, Riós, Oímbra, Castrelo do Val, Vilardevós, A Mezquita e A 

Gudiña. 

 

Pois ben, a comezos de novembro a Consellería de Medio Rural 

establecía as bases reguladoras de axudas (convocadas para 2017) e 

destinadas a garantir a subministración de auga para explotacións 

agrícolas e gandeiras, naquelas zonas afectadas por unha declaración de 

seca na zona xeográfica en que están asentadas, en concreto, respecto 

das zonas declaradas de alerta ou de prealerta por seca no ano 2017 nas 

demarcacións hidrográficas de Galicia Costa, Miño-Sil e do Douro no 

momento publicación da orde.  

 

O curioso é que, estando en prealerta tamén a demarcación hidrográfica 

do Cantábrico (occidental neste caso), os concellos afectados non 

entran na orde de novembro, é dicir, non teñen dereito a recibir axudas. 

Descoñecemos si foi un erro ou que o Goberno se ten esquecido dos 

concellos de A Fonsagrada, Navia de Suarna, A Pontenova, Ribeira de 

Piquín, Meira, Baleira, Pedrafita do Cebreiro, Cervantes, Riotorto, As 

Nogais, Becerreá, Trabada e Negueira de Muñiz. 
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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: 

 

Vai incluír o Goberno aos concellos afectados, e non incluídos, como 

beneficiarios das axudas da Orde do 30 de outubro de 2017? 
 

 

Pazo do Parlamento, 9 de novembro de 2017 

 

Asdo.: Patricia Vilán Lorenzo 

  José Antonio Quiroga Díaz 

  Luis Manuel Alvarez Martínez 

  Concepción Burgo López 

  José Manuel Pérez Seco 

  Raúl Fernández Fernández 

  María Luisa Pierres López 

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

 

 

 
Asinado dixitalmente por: 

 
Patricia Vilán Lorenzo na data 09/11/2017 16:27:13 

 
José Antonio Quiroga Díaz na data 09/11/2017 16:27:19 

 
Luis Manuel Álvarez Matínez na data 09/11/2017 16:27:24 

 
Maria de la Concepción Burgo López na data 09/11/2017 16:27:30 

 
Jóse Manuel Pérez Seco na data 09/11/2017 16:27:35 

 
Raúl Fernández Fernández na data 09/11/2017 16:27:40 

 
María Luisa Pierres López na data 09/11/2017 16:27:46 
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Á Mesa do Parlamento 

 

Noela Blanco Rodríguez, Xoaquín Fernández Leiceaga e Julio 

Torrado Quintela, deputada e deputados pertencentes ao Grupo 

Parlamentario dos Socialistas de Galicia, ao abeiro do disposto no 

artigo 152 do Regulamento da Cámara, presentan ante esa Mesa a 

seguinte pregunta para a súa resposta oral en Pleno. 

 

O Centro Galego de Desenvolvemento Integral (Cegadi), situado no 

barrio compostelá de Salgueiriños, programouse no ano 2007 co 

obxectivo de ser un centro de vangarda, pioneiro no Estado para o 

tratamento integral da discapacidade. O complexo está preparado para 

facilitar a mobilidade e tratamento de persoas dependentes, e dotado de 

múltiples espazos e servizos, todos encamiñados á promoción da 

autonomía persoal de persoas con discapacidades físicas e a súa 

integración e desenvolvemento social. Principalmente, ofrecerá 

asistencia para persoas dependentes, aínda que, nos seus locais haberá 

locais administrativos, formativos, de rehabilitación, de investigación e 

de recursos de apoio. A previsión era daquelas que cando estivera a 

pleno rendemento podería atender a un total de 162 persoas con 

discapacidade ao día: setenta das súas prazas serían para formación; 60 

destinaríanse para habilitación funcional, emocional e psicosocial; e as 

32 restantes para residencia. Ademais, o proxecto contemplaba unha 

zona de cafetería e de comedor, que estaría aberta ao público da cidade.  

O centro segue pechado na actualidade malia que as obras, supuxeron 

un investimento de máis de 13 millóns de euros.  

 

Na Estratexia galega sobre discapacidade 2015-2020, continuación e 

consecuencia do primeiro plan, non se fai mención á apertura do 

Cegadi como parte dos obxectivos para executar neste período.  

 

Dende o Grupo Parlamentario Socialista preguntábamos o 11 de 

outubro á directora xeral de Maiores e Persoas con Discapacidade, na 

Comisión 5.ª, Sanidade, Política Social e Emprego do Parlamento de 

Galicia, sobre a apertura do Cegadi. A responsable deste departamento 

aseguraba que  “a conta atrás xa comezou”, e que o centro “está a 

piques de abrir”. Mais o 30 de outubro, na comparecencia dos 

orzamentos do ano 2018, o conselleiro de Política Social anunciaba un 
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investimento para este centro, sen  concretar canto nin en que 

consistirían as actuacións que se ían a levar a cabo. 

 

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

seguinte pregunta para o seu debate en Pleno: 

 

Cando ten previsto o Goberno galego poñer en marcha a pleno 

rendemento o Cegadi? 

 

 

Pazo do Parlamento, 9 de novembro de 2017 

 

Asdo.: Noela Blanco Rodríguez 

  Xoaquín Fernández Leiceaga 

  Julio Torrado Quintela 

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

 

 

 

 

 

 
Asinado dixitalmente por: 

 
Noela Blanco Rodríguez na data 09/11/2017 16:35:41 

 
Xoaquín María Fernández Leiceaga na data 09/11/2017 16:35:47 

 
Julio Torrado Quintela na data 09/11/2017 16:35:53 
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Á Mesa do Parlamento 

 

Julio Torrado Quintela, José Manuel Pérez Seco 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. 

 

A asistencia sanitaria no concello de Cedeira ten o seu eixo no centro 

de saúde existente na localidade. Esta infraestrutura merece certa 

intervención que contribuiría a mellorar as condicións para as persoas 

usuarias, no caso de poder ampliar certos espazos e facilitar melloras na 

accesibilidade. Esta localidade, ademais, sitúase xeograficamente con 

problemas de comunicación xa tradicionais e recoñecidos respecto da 

referencia hospitalaria de Ferrol, con viais e tempos que aínda precisan 

melloras posibles. 

 

A contorna completa do edificio do centro de saúde inclúe, ademais de 

algunha outra, unha edificación propiedade da Xunta de Galicia con 

usos trasladables que ocupan pouco espazo. O Concello de Cedeira ten 

manifestado por diversas vías a súa disposición a poder comprar ese 

edificio á Xunta de Galicia, e poñer a disposición o terreo nas 

condicións que a Consellería de Sanidade solicita para facer 

investimentos (sen edificacións, libre de cargas e coas condicións 

necesarias para iniciar obras). Isto implicaría o gasto en compra, 

derrubo, adecuación e tramitación administrativa. 

 

Un acordo nesta liña permitiría ao Concello de Cedeira e á Consellería 

de Sanidade afrontar as necesidades de ampliar o centro de saúde, e así 

ampliar os servicios do municipio que, ademais, podería servir para 

ampliar tamén servicios ao conxunto da comarca.  
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Por todo o exposto, os deputados e a deputada que asinan formulan a 

seguinte pregunta para o seu debate en Pleno: 

 

Como valora a Xunta de Galicia a posibilidade de chegar a un acordo 

co Concello de Cedeira que teña como obxectivo a ampliación do 

centro de saúde da localidade? 

 

 

 

Pazo do Parlamento, 9 de novembro de 2017 

 

Asdo.: Julio Torrado Quintela 

  José Manuel Pérez Seco 

  Noela Blanco Rodríguez 

Deputados e deputada do G.P. dos Socialistas de Galicia 

 

 

 

 
Asinado dixitalmente por: 

 
Julio Torrado Quintela na data 09/11/2017 16:43:04 

 
Jóse Manuel Pérez Seco na data 09/11/2017 16:43:09 

 
Noela Blanco Rodríguez na data 09/11/2017 16:43:14 
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Á Mesa do Parlamento 

 

Noela Blanco Rodríguez, Raúl Fernández Fernández, María Luisa 

Pierres López e Julio Torrado Quintela, 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 resposta oral en Pleno. 

 

A Convención Internacional sobre os dereitos con discapacidade, 

aprobada o 13 de decembro de 2006 pola Asemblea Xeral de Nacións 

Unidas, supón a consagración do enfoque de dereitos das persoas con 

discapacidade, de modo que considera ás persoas con discapacidade como 

suxeitos titulares de dereitos e que os poderes públicos están obrigados a 

garantir que o exercicio deses dereitos sexa pleno e efectivo. 

 

Este grupo parlamentario recibiu numerosas queixas de colectivos 

afectados e persoas a título individual de que a día de hoxe en Galicia 

seguen existindo importantes limitacións de accesibilidade para a persoas 

con discapacidade, ou con mobilidade reducida para acceder aos servizos 

de transporte ferroviario de viaxeiros en adecuadas condicións de calidade 

e seguridade. 

 

En España dítase o Real decreto lexislativo 1/2013, do 29 de novembro, 

polo que se aproba o Texto Refundido da Lei xeral de dereitos das 

persoas con discapacidade e a súa inclusión social, que prevé no seu 

artigo 27 que: 

 

 "1. As condicións básicas de accesibilidade e non discriminación das 

persoas con discapacidade para o acceso e utilización dos medios de 

transporte serán esixibles nos prazos e termos establecidos 

regulamentariamente. 

 

Non obstante, as condicións previstas no parágrafo anterior serán esixibles 

para todas as infraestruturas e material de transporte, de acordo coas 

condicións e prazos máximos previstos na disposición adicional terceira, I. 

2. No prazo de dous anos dende a entrada en vigor desta lei, o Goberno 

deberá realizar os estudos integrais sobre a accesibilidade aos diferentes 

medios de transporte, no que se considere máis relevante dende o punto de 

vista da non discriminación e da accesibilidade.” 
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Estando próximo o vencemento deste prazo máximo de esixibilidade das 

condicións básicas de accesibilidade e non discriminación para o acceso e 

utilización dos medios de transportes ferroviarios, non temos constancia 

de que en Galicia se realizaran estudos integrais de accesibilidade no 

transporte ferroviario, o que provoca que se cronifiquen as  dificultades de 

mobilidade e seguridade, ademais de xerar incerteza nos colectivos de 

persoas con discapacidade.  

 

Atendo é un servizo gratuíto de Atención e Asistencia a viaxeiros con 

discapacidade ou mobilidade reducida que Renfe Operadora pon a 

disposición dos clientes do ferrocarril. Trátase dun servizo especializado 

que orienta, informa, e facilita ao viaxeiro o acceso e tránsito polas 

estacións, así como a asistencia na subida e baixada dos trens. Na 

provincia de Ourense este servizo soamente está dispoñible na estación de 

Ourense e do Barco de Valdeorras. 

 

As organizacións de persoas con discapacidade de Ourense uníronse o 

pasado 7 de novembro a unha convocatoria estatal para esixir o 

cumprimento de Real decreto lexislativo 1/2013, de o 29 de novembro, 

polo que se aproba o Texto Refundido da Lei Xeral de dereitos das 

persoas con discapacidade e a súa inclusión social, e reivindicar en 

concreto melloras na accesibilidade desta estación, así como a 

implantación do servizo Atendo. 

 

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

seguinte pregunta para o seu debate en Pleno: 

 

Que valoración fai a Xunta de Galicia das condicións de accesibilidade 

para as persoas con discapacidade na estación de tren de O Carballiño? 

 

 

Pazo do Parlamento, 9 de novembro de 2017 

 

Asdo.: Noela Blanco Rodríguez 

  Raúl Fernández Fernández 

  María Luisa Pierres López 

  Julio Torrado Quintela 

Deputadas e deputados do G.P. dos Socialistas de Galicia 
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Asinado dixitalmente por: 

 
Noela Blanco Rodríguez na data 09/11/2017 16:49:51 

 
Raúl Fernández Fernández na data 09/11/2017 16:49:57 

 
María Luisa Pierres López na data 09/11/2017 16:50:02 

 
Julio Torrado Quintela na data 09/11/2017 16:50:06 
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Á Mesa do Parlamento 

 

Noela Blanco Rodríguez, Raúl Fernández Fernández, María Luisa 

Pierres López e Julio Torrado Quintela, 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 resposta oral en Pleno. 

 

A accesibilidade é a calidade de fácil acceso para que calquera persoa, 

mesmo aquelas que teñan limitacións na mobilidade, na comunicación 

ou o entendemento, poida chegar a un lugar, obxecto ou servizo. 

 

A accesibilidade universal é aquela condición que deben cumprir as 

contornas, procesos, bens, produtos e servizos, así como os obxectos ou 

instrumentos, ferramentas e dispositivos, para ser comprensibles, 

utilizables e practicables por todas as persoas en condicións de 

seguridade, comodidade e da forma máis autónoma e natural posible. 

Actualmente, deixou de ser sinónimo de supresión de barreiras físicas 

para adoptar unha dimensión preventiva e ampla, xeneralizable a todo 

tipo de espazos, produtos e servizos. Por outra banda, trátase dunha 

variable fundamental para garantir o cumprimento do principio de 

igualdade de oportunidades, converténdose paulatinamente nun 

recoñecemento xeral, como mellora da calidade de vida de todos os 

cidadáns e cidadás. 

 

A accesibilidade é un dereito da persoa e, como tal, debe ser tratado 

para conseguir a equiparación de oportunidades. Así mesmo, a persoa 

ten dereito á autonomía e a mobilidade persoal, como correspondencia 

ao logro dunha vida plenamente independente. Por último un aspecto 

fundamental é a normativa, que desde hai uns anos obriga a que todo 

ben, produto ou contorna sexa accesible para todas as persoas.  

 

A Lei xeral de dereitos das persoas con discapacidade e da súa 

inclusión social entrou en vigor en decembro do 2013 e, entre as súas 

disposicións, establece unhas condicións básicas de accesibilidade e 

non discriminación no ámbito das edificacións que inclúe a esixencia 

de que os inmobles garantan esas condicións. 

 

Asemade, en Galicia, a Lei 10/2014, do 3 de decembro de 
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accesibilidade, recolle no seu articulado promover a eliminación 

xeneralizada das barreiras arquitectónicas, especialmente nos edificios 

e nas instalacións de carácter público, para facilitar o seu uso por parte 

das persoas que teñen diversidade funcional. De especial importancia é 

garantir en Galicia o cumprimento da normativa vixente en materia de 

accesibilidade, xa que segundo o Observatorio Estatal da 

Discapacidade, debido ao envellecemento da poboación, somos a 

comunidade con maior taxa de poboación con dificultades relacionadas 

coa mobilidade. 

 

Se importante e obrigado é que se garanta o cumprimento desta 

normativa en todos os espazos, aínda máis se nos referimos a edificios 

públicos, que a poucas semanas de que remate o prazo dado pola propia 

Lei de accesibilidade para eliminar as barreiras arquitectónicas, seguen 

a amosar graves deficiencias en materia de accesibilidade. 

 

Un destes espazos públicos é o centro de saúde Novoa Santos, situado 

en Ourense, onde a pesares de tentar facer algo accesible o que se 

conseguiu foi todo o contrario: ten unha rampla pero é moi estreita, non 

ten varanda, a inclinación non é axeitada e non dispón dos descansos 

suficientes para xirar, supoñendo todo isto un perigo para os usuarios e 

usuarias da mesma. 

 

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

seguinte pregunta para o seu debate en Pleno: 

 

Que actuacións vai a levar a cabo a Xunta de Galicia no ano 2018 para 

paliar os problemas de accesibilidade que seguen existindo na nosa 

comunidade autónoma? 

 

 

Pazo do Parlamento, 9 de novembro de 2017 

 

Asdo.: Noela Blanco Rodríguez 

  Raúl Fernández Fernández 

  María Luisa Pierres López 

  Julio Torrado Quintela 

Deputadas e deputados do G.P. dos Socialistas de Galicia 
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Asinado dixitalmente por: 

 
Noela Blanco Rodríguez na data 09/11/2017 16:55:56 

 
Raúl Fernández Fernández na data 09/11/2017 16:56:02 

 
María Luisa Pierres López na data 09/11/2017 16:56:08 

 
Julio Torrado Quintela na data 09/11/2017 16:56:12 
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Á Mesa do Parlamento 

Luis Bará Torres, Montserrat Prado Cores, Ana Pontón Mondelo, 

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

deputadas e deputados do Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego 

(BNG), ao abeiro do disposto no Regulamento da Cámara, formulan a seguinte 

Pregunta para a súa resposta oral en Pleno. 

 

O pasado mes de abril a Xunta de Galiza anunciou a creación dun comité 

de seguimento da execución dos investimentos dos orzamentos xerais do Estado 

para o ano 2017. Este comité, presidido polo presidente da Xunta estaría formado 

polo vicepresinte, o conselleiro de Facenda e as conselleiras de Infraestruturas e 

Medio Ambiente. 

Prevíase daquela que este comité de seguimento interno da Xunta se 

reuniría con periodicidade trimestal para facer unha recollida exhaustiva de datos 

e e seguimento dos mesmos poder facer unha avaliación do cumprimento dos 

investientos. 

 

Polo anteriomente exposto formúlase a seguinte pregunta para a súa 

resposta oral en Pleno: 
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Cal é o balance do comité de seguimento dos investimentos do Estado en 

Galiza no ano 2017 e que iniciativas adoptou o Goberno galego para o 

cumprimento dos compromisos orzamentarios? 

 

Santiago de Compostela, 9 de novembro de 2017 

 

Asdo.: Luis Bará Torres 

Xosé Luis Rivas Cruz  

Montserrat Prado Cores 

Ana Pontón Mondelo  

Olalla Rodil Fernández 

Noa Presas Bergantiños 

Deputadas e deputados do G.P. do BNG 

 

 

 

Asinado dixitalmente por: 

 

Xosé Luis Bará Torres na data 09/11/2017 17:03:02 

 

Xose Luis Rivas Cruz na data 09/11/2017 17:03:08 

 

María Montserrat Prado Cores na data 09/11/2017 17:03:13 
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Ana Pontón Mondelo na data 09/11/2017 17:03:15 

 

Olalla Rodil Fernández na data 09/11/2017 17:03:16 

 

Noa Presas Bergantiños na data 09/11/2017 17:03:21 
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Á Mesa do Parlamento 

Luis Bará Torres, Montserrat Prado Cores, Ana Pontón Mondelo, Olalla 

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

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

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

resposta oral en Pleno. 

 

Nunha resposta parlamentaria ao BNG no pleno do día 8 de novembro de 2017, 

a conselleira de Infraestruturas e Vivenda afirmou que lle enviara o 27 de outubro unha 

carta e un correo electrónico ao Ministerio de Fomento en relación co monumental 

atasco que se produciu na ponte de Rande nesa mesma data como consecuencia dunha 

grave falta de previsión da concesionaria. 

 

Dada a trascendencia pública destes feitos e a preocupación social en elación co 

mal funcionamento do servizo da autoestrada AP 9, formúlase a seguinte pregunta para 

a súa resposta oral en Pleno: 

Que medidas prevé adoptar o goberno da Xunta para mellorar o servizo que 

presta a concesionaria da AP 9 e evitar os atascos que se repiten de maneira reiterada e 

inxustificada nesta infraestrutura? 

 

Santiago de Compostela, 9 de novembro de 2017 
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Asdo.: Luis Bará Torres 

Xosé Luis Rivas Cruz  

Montserrat Prado Cores 

Ana Pontón Mondelo  

Olalla Rodil Fernández 

Noa Presas Bergantiños 

Deputadas e deputados do G.P. do BNG 

 

 

 

Asinado dixitalmente por: 

 

Xosé Luis Bará Torres na data 09/11/2017 17:12:40 

 

María Montserrat Prado Cores na data 09/11/2017 17:12:45 

 

Ana Pontón Mondelo na data 09/11/2017 17:12:47 

 

Xose Luis Rivas Cruz na data 09/11/2017 17:12:48 

 

Olalla Rodil Fernández na data 09/11/2017 17:12:50 

 

Noa Presas Bergantiños na data 09/11/2017 17:12:51 
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Mesa do Parlamento 

 

Concepción Burgo López, Luis Álvarez Martínez e Abel Losada 

Álvarez, deputada e deputados pertencentes ao Grupo Parlamentario 

dos Socialistas de Galicia, e 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. 
 

As axudas a etapa predoutoral son fundamentais dentro de calquera 

estratexia de impulso a investigación,  xa que con elas comenza a 

formación do persoal básico para desenvolver a política de I+D que 

necesita o noso país 

A Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria 

convoca estas axudas destinadas a investigadores do SUG, pero as 

bases  teñen problemas e déficits que está denunciando a Asemblea de 

Investigadoras de Compostela e que, dende o noso punto de vista,  son 

graves e teñen que ser inmediatamente arranxados 

En primeiro lugar poñen o acento nos atrasos sistemáticos na 

convocatoria de axudas predoutorais dende o ano 2012, primeira do 

Plan I2C 2011-2015,  ata 2017 (11 meses de diferencia), de tal maneira 

que en seis anos se publicaron tan só cinco convocatorias destas axudas 

poque no ano 2015 non á houbo, restando polo tanto o número de 

contratados e aforrando unha parte dos fondos a investir, que 

imaxinamos era o que se quería. Esta actitude é un claro engano por 

parte da Consellería. É necesario acordar un  prazo fixo para convocar 

estas axudas, dando seguridade aos solicitantes e á totalidade do 

proceso. 

Outra grave consecuencia de dinámica administrativa que leva adiante a 

Consellería de Educación na convocatoria de estas axudas e da falta de 

previsión nelas, é o sucedido ca resolución deste ano 2017 publicada o 

9 de agosto, oito días mais tarde da data fixada pola convocatoria para a 
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firma dos contratos, de feito estes contratos firmáronse sen ter unha 

resolución formal e firme o que é unha irregularidade. 

Consecuencia dos atrasos das convocatorias é tamén que as persoas 

matriculadas en programas de doutoramento do SUG no curso 

2016/2017, tal como ordenan as bases, tivesen que agardar todo un ano 

académico sen garantías de financiación para a realización da súa tese o 

que leva a incerteza e precariedade. 

Tamén manifestan problemas nas listas de espera,  dado que todos os 

anos, como é lóxico, hai renuncias,  sobre todo pola concesión de 

axudas de FPU (polo que habería que buscar a maior coordinación con 

elas),  e os prazos para poder cubrir as vacantes por renuncia son moi 

cortos e pouco adecuados. De feito,  nas convocatorias de 2013 e 2014  

estas carencias tiveron como consecuencia   que mais de corenta 

contratos quedaron sen firmar e polo tanto moitos solicitantes en 

axudas para realizar a súa tese doutoral. 

Da mesma maneira,  nas convocatorias de estas axudas hai cuestións 

que discriminan a unha parte dos solicitantes como a esixencia de 

adecuarse o tema da tese as liñas estratéxicas  marcadas pola 

Consellería e a pertenza a centros de investigación de referencia, o que 

discrimina a estudantes de doutoramento que investigan en asuntos 

distintos ou unidos a outros grupos ou centros de investigación. 

Discriminación que é moito mais evidente aínda para os investigadores 

en Arte e Humanidades e Ciencias Sociais. 

Como tamén é discriminatorio a existencia de dúas modalidades A e B, 

e que por riba as persoas que queiran acadar unha axuda  teñan que 

elixir ao presentar a solicitude entre o modalidade A ou B cando poden 

ter os méritos necesarios para presentarse a calquera delas.  Da mesma 

maneira as condicións solicitadas para as estadías son claramente 

restritivas e por iso inadmisibles. 
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Existe tamén nestas convocatorias alumnado claramente discriminado 

dado que aqueles que rematase os seus estudos con anterioridade a 

2013 non pode solicitar unha axuda, así como é discriminatorio que aos 

licenciados e licenciadas con 300 créditos se lles calcule para o acceso 

as axudas,  a nota media tan só da licenciatura sen poder incluír as 

notas do mestrado en moitos casos necesario para matricularse nun 

programa de doutoramento, mestras o estudantado que cursou un grao 

sí accede cunha nota media que inclúe á do máster realizado 

 

Demoras, erros administrativos, discriminacións para os solicitantes, 

peticións inexplicables... fan necesario cambiar as bases das 

convocatorias de axudas a etapa predoutoral, de maneira que sexan 

mais xustas, mais efectivas e cumpran a labor de impulso a 

investigación nas universidades. 

Polo exposto, a deputada e deputados asinantes formulan a seguinte 

pregunta: 

Como valora a Consellería de Cultura, Educación e Ordenación 

Universitaria as reclamacións feitas pola Asemblea de Investigadoras 

de Compostela sobre as bases das convocatorias de axudas a etapa 

predoutoral? 

 

Pazo do Parlamento, 9 de novembro de 2018 

 

 Asdo.: Concepción Burgo López 

   Luis Manuel Álvarez Martínez 

   Abel Losada Álvarez 

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

  

 

 
Asinado dixitalmente por: 

 
Maria de la Concepción Burgo López na data 09/11/2017 17:51:31 
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Luis Manuel Álvarez Matínez na data 09/11/2017 17:51:39 

 
Abel Fermín Losada Álvarez na data 09/11/2017 17:51:46 
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Á Mesa do Parlamento 

Xosé Luis Rivas Cruz, deputado do Grupo Parlamentar do Bloque 

Nacionalista Galego (BNG), ao abeiro do disposto no artigo 155.5 do 

Regulamento da Cámara, presenta a seguinte Pregunta para resposta oral en 

Pleno, polo trámite de urxencia.  

 

Xustificación da urxencia 

A urxencia ven motivada pola alarma creada ante a noticia da imputación 

do máximo responsábel da Xunta das políticas de loita contra os incendios 

forestais e a necesidade de que a Xunta dea explicacións das medidas que ten 

previsto adoptar. 

 

Segundo ten transcendido publicamente o director xeral de ordenación 

forestal, Tomás Fernández-Couto,  está imputado por presuntas irregularidades 

na contratación de helicópteros para a loita contra o lume. A orixe desta 

investigación foi unha denuncia presentada pola CIG en 2012 por prevaricación e 

que deu lugar a unha investigación da Fiscalía e reactivada após un informe moi 

crítico do Consello de Contas que advertía da "infracción dos principios de 

publicidade e transparencia" na contratación da Xunta. 
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Esta situación sementa alarma e máis dúbidas sobre o proceder da Xunta 

nunha materia sensíbel e suma argumentos á necesidade de cesar a este alto 

cargo. 

 

Estas son as razóns polas que o Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista 

Galego, a través do deputado asinante, formula a seguinte pregunta para a súa 

resposta oral ante o Pleno, polo trámite de urxencia: 

Vai cesar a conselleira de medio rural ao director xeral de ordenación 

forestal? 

 

Santiago de Compostela, 9 de novembro de 2017 

 

Asdo.:  Xosé Luis Rivas Cruz 

Deputado do G.P. do BNG 

 

 

 

Asinado dixitalmente por: 

 

Xose Luis Rivas Cruz na data 09/11/2017 13:00:22 
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Á Mesa do Parlamento 

 

 

José Antonio Quiroga Díaz e José Manuel Pérez Seco, deputados pertencentes ao 

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, ao abeiro do disposto no artigo 

155.5 do Regulamento da Cámara, presentan ante esa mesa a seguinte pregunta 

urxente para o seu debate en Pleno. 

 

 

Xustificación da urxencia. A urxencia vén motivada pola necesidade dunha 

explicación urxente por parte do  Goberno galego ante a gravidade dos feitos 

relacionados coa adxudicación do contrato dos helicópteros antiincendios  das 

campañas 2011, 2012 e 2013, que implica que varios cargos da Xunta sexan 

investigados. 

 

 

As noticias aparecidas nos últimos días nos medios de comunicación sobre a 

contratación  de helicópteros antiincendios,  déixannos perplexos ante unha  

situación que nos resulta difícil de entender tal e como se conta nas informacións 

públicas. Por unha banda, a Fiscalía explica que Medio Rural elaborou en maio 

de 2012  unha memoria que daba inicio ao  expediente da contratación dos 

helicópteros antiincendios e as súas brigadas  cun orzamento de máis de 25 

millóns de euros. O Ministerio público asegura que non consta a tramitación de 

ningún expediente administrativo e, por outra banda,  o Presidente da Xunta di 

que “cremos que as cousas se fixeron correctas, ou iso é o que di a Asesoría 

Xurídica”.  Estamos diante duns feitos parece que extraordinarios segundo di a 

propia Xunta, curiosamente, esta improvisación  estase a dar nunha comunidade 

que encabeza o ranking  anual do rexistro de incendios. 

 

 

Por iso os deputados que asinan preguntan: 

 

 

Que medidas pensa poñer en marcha o Goberno galego diante destes feitos? 

 

 

Pazo do Parlamento, 10 de novembro de 2017 

 

 
Asinado dixitalmente por: 

 
José Antonio Quiroga Díaz na data 13/11/2017 13:24:47 
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Jóse Manuel Pérez Seco na data 13/11/2017 13:24:58 

 

62872



       

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

OFICINA PARLAMENTAR 

Parlamento de Galiza 

Rúa do Hórreo, s/n. Tel. 0034 981 551 545 

Fax. 0034 981 551 420. Fax prensa: 0034 981 551 421 

gp-bng@parlamentodegalicia.gal 

15702 Santiago de Compostela 

Galiza 

 

 

 

Á Mesa do Parlamento 

Montserrat Prado Cores, Noa Presas Bergantiños, Ana Belén Pontón 

Mondelo, Olalla Rodil Fernández, Luis Bará Torres e Xosé Luis Rivas Cruz, 

deputadas e deputados do Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego 

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

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

 

Xustificación da urxencia 

O trece de novembro fai quince anos do inicio da catástrofe do Prestige. Tres 

lustros despois Galiza está en peores condicións para afrontar unha catástrofe similar 

porque, lonxe de adoptar as medidas prometidas e necesarias, tanto desde Madrid como 

desde a Xunta levouse a cabo unha privatización progresiva do servizo de salvamento e 

de loita contra a contaminación mariña. O PP aposta por facer negocio coa seguridade 

da nosa costa e da xente do mar.  

En 2005 a Xunta tomou a decisión de privatizar a xestión dos catro buques 

maiores cos que conta o Servizo de Gardacostas á empresa Remolcanosa. 

No ano 2012 o Goberno do PP procedeu á venda dous helicópteros de 

salvamento pola metade dos 27M€ que custaron en 2005, á empresa INAER, que 

recentemente ven de renovar. 

Neste contexto, veñen de saltar as alarmas ao coñecerse a imputación do director 

xeral de Ordenación Forestal da Xunta, Tomás Fernández-Couto, por presuntas 

irregularidades na contratación de helicópteros para a loita contra o lume a INAER, 

precisamente a mesma empresa á que se lle ten adxudicado o Servizo de Busca e 
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Salvamento Mariño. 

 

Polas razóns expostas, o Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego, a 

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

resposta oral ante o Pleno, polo trámite de urxencia: 

Considera o Goberno galego que desde a catástrofe do Prestige, hai quince anos, 

as accións que realizou garanten unha protección suficiente das nosas costas fronte a 

unha situación similar? 

 

Santiago de Compostela, 13 de novembro de 2017 

 

Asdo.: Montserrat Prado Cores 

Luis Bará Torres 

Xosé Luis Rivas Cruz 

Noa Presas Bergantiños 

Ana Belén Pontón Mondelo 

Olalla Rodil Fernández 

Deputadas e deputados do G.P. do BNG 

 

 

 

Asinado dixitalmente por: 
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María Montserrat Prado Cores na data 13/11/2017 16:38:56 

 

Xosé Luis Bará Torres na data 13/11/2017 16:39:01 

 

Xose Luis Rivas Cruz na data 13/11/2017 16:39:05 

 

Noa Presas Bergantiños na data 13/11/2017 16:39:10 

 

Ana Pontón Mondelo na data 13/11/2017 16:39:14 

 

Olalla Rodil Fernández na data 13/11/2017 16:39:16 
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Á Mesa  do Parlamento 
 
Paula Prado del Río, Marián García Míguez, César Fernández Gil, Jacobo Moreira 
Ferro, Isabel Novo Fariña, Antonio Mouriño Villar, Alberto Pazos Couñago e Julia 
Rodríguez Barreira, deputados e deputadas pertencentes ao 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 Oral en 
Pleno, polo trámite de urxencia. 
 
Xustificación da urxencia: 
 
A urxencia ven motivada pola cercanía do día 25 de novembro como Día Internacional 
Contra a Violencia de Género. 
 
Exposición de motivos: 
 
A violencia de xénero é a manifestación máis extrema das desigualdades que existen 
entre homes e mulleres e por iso é preciso que as Administracións Públicas poñan 
todos os esforzos na educación, na prevención e na erradicación de calquera forma de 
violencia contra as mulleres. 
 
Corresponde aos poderes públicos a articulación de medidas de sensibilización, 
prevención, atención e protección ás mulleres vítimas, sendo os Concellos a 
administración máis achegada á cidadanía e por tanto un dos actores principais contra 
a violencia machista. 
 
Para este ano 2017, a Xunta de Galicia ten feito o esforzo de deseñar unha campaña 
de sensibilización con motivo da celebración o 25 de novembro do Día Internacional 
para a Eliminación da Violencia contra a Muller que puidera ser compartida polas 
entidades locais, moitas delas sen capacidade para articular campañas propias. Porén, 
temos visto nos medios de comunicación como determinadas forzas políticas que 
gobernan en diversos concellos de Galicia expresaron o seu rexeitamento a esa 
iniciativa. 
 
Polo exposto, o os deputados e deputadas asinantes formulan a seguinte Pregunta 
Oral en Pleno polo trámite de urxencia: 
 
-Cal é a colaboración que a Xunta de Galicia está a ofrecer ás entidades locais, de cara 
a este próximo 25  de novembro, co fin de conquerir unha maior efectividade dos 
recursos tanto dende a sensibilización, como da prevención, como de asistencia ás 
vítimas de violencia de xénero? 
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Santiago de Compostela, 13 de novembro de 2017 
 
 
Asinado dixitalmente por: 

 
Paula Prado Del Río na data 13/11/2017 16:58:19 

 
María Ángeles Garcia Míguez na data 13/11/2017 16:58:35 

 
César Manuel Fernández Gil na data 13/11/2017 16:59:44 

 
Antonio Mouriño Villar na data 13/11/2017 16:59:49 

 
María Isabel Novo Fariña na data 13/11/2017 17:00:06 

 
Alberto Pazos Couñago na data 13/11/2017 17:00:16 

 
Jacobo Moreira Ferro na data 13/11/2017 17:00:26 

 
María Julia Rodriguez Barreira na data 13/11/2017 17:00:37 
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Á MESA DO PARLAMENTO 

 

Luís Villares Naveira, Antón Sánchez García, Carmen Santos Queiruga, 

Magdalena Barahona Martín, Marcos Cal Ogando, Francisco Casal Vidal, 

Luca Chao Pérez, Paula Vázquez Verao, Ánxeles Cuña Bóveda, Juan José 

Merlo Lorenzo, Paula Quinteiro Araujo, Davide Rodríguez Estévez, Eva 

Solla Fernández e Manuel Lago Peñas, deputadas e deputados pertencentes ao 

Grupo Parlamentario de En Marea, ao abeiro do disposto no artigo 155.5 do 

Regulamento da Cámara presentan a seguinte Pregunta urxente para a súa 

resposta oral en Pleno, relativa á campaña publicitaria da Xunta de Galicia. 

 

Xustificación da Urxencia. 

 

A campaña publicitaria institucional da Xunta para o 25 de novembro día 

internacional contra as violencias machistas é un absoluto despropósito.  

 

A Campaña co lema “O máis grande de Galicia non se maltrata” afonda nunha 

visión retrógrada e paternalista da muller por parte do Goberno, coloca as 

mulleres como meros obxectos, igualándoas ao patrimonio nos lemas e nas 

imaxes. 

 

Entendemos que non é so unha decisión desafortunada, se non unha mostra do 

enorme camiño que queda por facer en prol da igualdade,  a campaña traslada 

esencias do patriarcado como a asimilación pola mesma das mulleres como 

incapaces de ser suxeitos activos, ou a equiparación co patrimonio, as mulleres 

non somos patrimonio de ninguén.   
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Unha vez máis demóstrase a necesidade de mellorar os mecanismos de control da 

Xunta para estas campañas, achegando estes aos colectivos ou responsables que 

permitan un maior grado de empatía cos obxectivos perseguidos, non podemos 

esquecer o acontecido coa campaña de turismo que tivo que ser retirada apenas 

fai uns días.  

 

Polo anteriormente sinalado o Grupo Parlamentario de En Marea formula a 

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

 

- Canto vai tardar o goberno en retirar a campaña do 25 de novembro? 

 

Santiago de Compostela, 13 de novembro  de 2017. 

 

 

 

Asinado dixitalmente por: 

 

Luis Villares Naveira na data 13/11/2017 17:24:59 

 

Antón Sánchez García na data 13/11/2017 17:25:08 

 

Carmen Santos Queiruga na data 13/11/2017 17:25:16 

 

Paula Vázquez Verao na data 13/11/2017 17:25:24 

 

María de los Ángeles Cuña Bóveda na data 13/11/2017 17:25:28 

 

Juan José Merlo Lorenzo na data 13/11/2017 17:25:35 

 

Eva Solla Fernández na data 13/11/2017 17:25:40 
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Luca Chao Pérez na data 13/11/2017 17:25:43 

 

Paula Quinteiro Araújo na data 13/11/2017 17:25:46 

 

Magdalena Barahona Martín na data 13/11/2017 17:25:50 

 

José Manuel Lago Peñas na data 13/11/2017 17:25:54 

 

Francisco Casal Vidal na data 13/11/2017 17:25:58 

 

David Rodríguez Estévez na data 13/11/2017 17:26:02 

 

Marcos Cal Ogando na data 13/11/2017 17:26:05 
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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: 

Considera que o seu goberno cumpre a lei na loita contra o terrorismo 

machista? 

 

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 13:36:22 
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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, que avaliación fai da súa política de reforma de 

estruturas agroforestais despois de 8 anos? 

 

 

Pazo do Parlamento, 13 de novembro de 2017 

 

 

 

 Asdo.: Xoaquín Fernández Leiceaga 

 Portavoz G.P. dos Socialistas de Galicia 
 

 

 

 

 

 
Asinado dixitalmente por: 

 
Xoaquín María Fernández Leiceaga na data 13/11/2017 16:20:17 
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Á MESA DO PARLAMENTO 

 

Luís Villares Naveira, Voceiro do Grupo Parlamentar de En Marea, ao 

abeiro do disposto no artigo 152.2 do Regulamento da Cámara, presenta a 

seguinte PREGUNTA, para a súa resposta oral en Pleno, dirixida ao Presidente 

da Xunta de Galicia.  

 

Por que as políticas do seu goberno son incapaces de trasladar o incremento 

nominal do PIB galego á redución da desigualdade social, á precariedade ou á 

mellora dos servizos públicos? 

 

Santiago de Compostela, 13 de novembro de 2017. 

 

Asdo.: Luís Villares Naveira 

Voceiro do G.P. de En Marea. 

 

 

 
Asinado dixitalmente por: 

 
Luis Villares Naveira na data 13/11/2017 17:27:03 
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