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ı 22255 (10/POP-002654)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Presas Bergantiños, Noa e 5 máis
Sobre a necesidade de reducir o IVE aplicado á factura eléctrica 73301

ı 22261 (10/POP-002655)
Grupo Parlamentario de En Marea
Vázquez Verao, Paula e 2 máis
Sobre o calendario que manexa a Xunta de Galicia para a realización das melloras que precisa o
Hospital de Monforte 73305

ı 22262 (10/POP-002656)
Grupo Parlamentario de En Marea
Vázquez Verao, Paula e 13 máis
Sobre a derrogación da Lei 1/2012, de medidas temporais en determinadas materias de emprego
da Comunidade Autónoma de Galicia 73308

ı 22263 (10/POP-002657)
Grupo Parlamentario de En Marea
Solla Fernández, Eva
Sobre o motivo para desprazar as persoas usuarias do centro de saúde de López Mora ao de Navia,
situado a seis quilómetros de distancia 73313

ı 22269 (10/POP-002658)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Fernández Leiceaga, Xoaquín María e 2 máis
Sobre a repercusión no orzamento de Galicia para o ano 2018 das medidas fiscais adoptadas polo
Goberno do Estado, concretamente o recálculo das entregas á conta e non prorrogar o imposto de
patrimonio 73316

ı 22342 (10/POP-002659)
Grupo Parlamentario de En Marea
Solla Fernández, Eva e Sánchez García, Antón
Sobre a situación de saturación das urxencias do Complexo Hospitalario Universitario da Coruña e
de centros de saúde da área, como o do Ventorrillo 73318
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ı 22387 (10/POP-002660)
Grupo Parlamentario de En Marea
Solla Fernández, Eva
Sobre as medidas que vai adoptar a Xunta de Galicia para combater as enfermidades profesionais
e ante o aumento da silicose 73321

ı 22389 (10/POP-002661)
Grupo Parlamentario de En Marea
Solla Fernández, Eva
Sobre as medidas que vai tomar a Xunta de Galicia a curto, medio e longo prazo para atallar a sa-
turación dos servizos de urxencias dos hospitais do Sergas 73323

ı 22393 (10/POP-002662)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Bará Torres, Xosé Luís e 5 máis
Sobre as xestións realizadas pola Xunta de Galicia desde o pleno do pasado 17 de outubro de 2017
para garantir a viabilidade e a continuidade da empresa Maderas Iglesias 73325

ı 22403 (10/POP-002663)
Grupo Parlamentario de En Marea
Vázquez Verao, Paula e 2 máis
Sobre o orzamento e cronograma que manexa a Xunta de Galicia para garantir un sistema galego
de asistencia persoal e tecnolóxica a persoas con diversidade funcional 73329

ı 22406 (10/POP-002664)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Vilán Lorenzo, Patricia e 2 máis
Sobre a posibilidade de inclusión no decreto de desenvolvemento da Lei de protección e benestar
dos animais de compañía de Galicia dun artigo específico sobre o emprego de métodos de pirotec-
nia cun menor impacto sobre os animais 73333

ı 22412 (10/POP-002665)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Vilán Lorenzo, Patricia e 3 máis
Sobre a realización por parte do Goberno galego dun informe cos datos oficiais do uso do galego
na xustiza 73335

ı 22417 (10/POP-002666)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Vilán Lorenzo, Patricia e 2 máis
Sobre a intención do Goberno galego de impulsar a extensión da iniciativa EuroVelo Atlántico desde
Caminha por toda a costa de Galicia 73337

ı 22432 (10/POP-002667)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Bará Torres, Xosé Luís e 5 máis
Sobre a compatibilidade da ampliación da AP-9 coa actividade lectiva do CEIP Igrexa (Chapela) 73339

X lexislatura. Número 241. 17 de xaneiro de 2018 BOLETÍN OFICIAL DO PARLAMENTO DE GALICIA

73273



ı 22439 (10/POP-002668)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Rivas Cruz, José Luis e 5 máis
Sobre os intereses económicos que hai detrás da creación da Axencia Galega da Industria Forestal

73343
ı 22453 (10/POP-002669)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Presas Bergantiños, Noa e 5 máis
Sobre as repercusións que o Goberno galego considera que se poden dar na industria electroin-
tensiva galega co cambio no sistema de poxa para a asignación da demanda de interrompibilidade
pretendido polo Goberno central 73347

ı 22455 (10/POP-002670)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Presas Bergantiños, Noa e 5 máis
Sobre as actuacións que levou ou vai levar a cabo o Goberno galego para impedir a imposición da
substitución do gas propano por gas natural aos veciños dos barrios de Caranza e Esteiro, en Ferrol

73350
ı 22457 (10/POP-002671)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Presas Bergantiños, Noa e 5 máis
Sobre a avaliación do Goberno galego respecto da utilidade e consecuencias que para as persoas con-
sumidoras pode ter o incremento do canon hidroeléctrico recollido no Decreto lei 10/2017 73353

ı 22459 (10/POP-002672)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Presas Bergantiños, Noa e 5 máis
Sobre a alternativa manexada pola Xunta de Galicia para o futuro da estación de esquí de Cabeza
de Manzaneda 73356

ı 22462 (10/POP-002673)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Presas Bergantiños, Noa e 5 máis
Sobre as iniciativas que ten previsto levar a cabo a Xunta de Galicia ante o remate das concesións
de saltos hidroeléctricos 73359

ı 22464 (10/POP-002674)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Prado Cores, María Montserrat e 5 máis
Sobre as actuacións que levou a cabo o Goberno galego diante do ERE presentado no Grupo Banco
Popular-Pastor e Santander 73363

ı 22475 (10/POP-002675)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Prado Cores, María Montserrat e 5 máis
Sobre a rebaixa do IVE para os alimentos sen glute prometida na campaña electoral das eleccións
ao Parlamento de Galicia do ano 2016 73367
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ı 22476 (10/POP-002676)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Prado Cores, María Montserrat e 5 máis
Sobre a intención da Xunta de Galicia de cubrir a ausencia da facultativa do centro de saúde de Vi-
laxoán mentres dure a súa baixa 73370

ı 22477 (10/POP-002677)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Prado Cores, María Montserrat e 5 máis
Sobre o coñecemento por parte do Goberno galego da intención de Conservera de Esteiro S. A. de
pechar as súas instalacións e trasladar a produción a Carballo 73373

ı 22478 (10/POP-002678)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Prado Cores, María Montserrat e 5 máis
Sobre as medidas que ten previsto adoptar o Goberno galego para resolver o problema das frotas
do cerco e do xeito diante da escaseza de sardiña 73376

ı 22480 (10/POP-002679)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Prado Cores, María Montserrat e 5 máis
Sobre a valoración do Gobeno galego respecto das modificacións introducidas polo proxecto de
decreto de ordenación e funcionamento do Servizo de Gardacostas de Galicia en relación cos postos
de libre designación 73379

ı 22481 (10/POP-002680)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Prado Cores, María Montserrat e 5 máis
Sobre as medidas que tomou ou vai tomar a Consellería de Pesca e Marisqueo para a fixación dos
terreos onde se produciron incendios e evitar que cheguen ás rías galegas 73382

ı 22483 (10/POP-002681)
Grupo Parlamentario de En Marea
Vázquez Verao, Paula
Sobre a inmediata posta en marcha do Centro de Día de Cambados 73385

ı 22485 (10/POP-002682)
Grupo Parlamentario de En Marea
Vázquez Verao, Paula e 3 máis
Sobre as actuacións previstas pola Xunta de Galicia para garantirlle á cidadanía da Terra Chá unha
mobilidade axeitada 73388

ı 22497 (10/POP-002683)
Grupo Parlamentario de En Marea
Vázquez Verao, Paula e Villares Naveira, Luis
Sobre os servizos de atención a pesoas maiores no concello de Vilalba 73392
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ı 22506 (10/POP-002684)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
López Crespo, Carlos Enrique e 7 máis
Sobre cal está a ser a evolución dos produtos certificados baixo o selo de calidade PescadeRías 73396

ı 22507 (10/POP-002685)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
López Crespo, Carlos Enrique e 7 máis
Sobre cales son as principais novidades que se incorporaron no proceso de actualización do Plan
territorial por contaminación mariña accidental de Galicia 73398

ı 22512 (10/POP-002686)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
López Crespo, Carlos Enrique e 7 máis
Sobre as iniciativas que desenvolve a Consellería do Mar para avanzar en procedementos de cogo-
bernanza e conseguir maior implicación do sector no proceso de toma de decisións 73400

ı 22517 (10/POP-002687)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
López Crespo, Carlos Enrique e 7 máis
Sobre a valoración que fai a Xunta de Galicia do Plan de rexeración das zonas de marisqueo
improdutivas 73402

ı 22523 (10/POP-002688)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Presas Bergantiños, Noa e 5 máis
Sobre as actuacións levadas a cabo ou previstas polo Goberno galego para evitar que o servizo te-
lefónico 016 deixe de ser empregado para a atención exclusiva de mulleres vítimas de violencia
machista e persoas próximas a estas 73404

ı 22525 (10/POP-002689)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Prado Cores, María Montserrat e 5 máis
Sobre os tempos de agarda existentes desde a presentación dunha solicitude e a efectiva percep-
ción dunha prestación ao abeiro da Lei de dependencia 73407

ı 22527 (10/POP-002690)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Prado Cores, María Montserrat e 5 máis
Sobre a opinión do Goberno galego respecto da demanda da veciñanza do concello de Rianxo re-
ferida á construción dun centro de día para persoas maiores de 65 anos 73410

ı 22528 (10/POP-002691)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Prado Cores, María Montserrat e 5 máis
Sobre as previsións do Goberno galego respecto da consignación do orzamento necesario para po-
sibilitar a construción polo Concello de Moaña do auditorio municipal 73414
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ı 22530 (10/POP-002692)
Grupo Parlamentario de En Marea
Solla Fernández, Eva
Sobre as actuacións que vai levar a cabo a Consellería de Sanidade para solucionar as deficiencias
existentes no funcionamento da unidade específica de asbestose do Complexo Hospitalario Uni-
versitario de Ferrol 73418

ı 22532 (10/POP-002693)
Grupo Parlamentario de En Marea
Solla Fernández, Eva
Sobre a política que vai levar a cabo o Goberno galego en relación coas listas de espera do Sergas

73421
ı 22534 (10/POP-002694)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Prado Cores, María Montserrat e 5 máis
Sobre a estratexia desenvolvida desde o ano 2012 para a recuperación das poboacións de moluscos
bivalvos na ría de Arousa e os seus resultados na actualidade 73423

ı 22535 (10/POP-002695)
Grupo Parlamentario de En Marea
Solla Fernández, Eva
Sobre as previsións do Goberno galego respecto da dotación dos recursos humanos e económicos
necesarios para o desenvolvemento do Plan galego de prevención de suicidios 73427

ı 22538 (10/POP-002696)
Grupo Parlamentario de En Marea
Solla Fernández, Eva
Sobre a opinión do Goberno galego referida á incidencia que están a ter as carencias e deficiencias
denunciadas polos profesionais e persoas usuarias do transporte sanitario urxente na garantía dun
servizo de calidade e dunhas condicións laborais dignas 73429

ı 22541 (10/POP-002697)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
López Crespo, Carlos Enrique e 7 máis
Sobre a valoración do Goberno galego respecto da evolución que presenta desde o ano 2009 a liña
de traballo dos grupos de acción local do sector pesqueiro 73431

ı 22542 (10/POP-002698)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Prado Cores, María Montserrat e 5 máis
Sobre a opinión do Goberno galego respecto da calidade asistencial que está a recibir a cidadanía
de Galicia 73433

ı 22543 (10/POP-002699)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Prado Cores, María Montserrat e 5 máis
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Sobre as melloras que supuxo para o Servizo de Gardacostas de Galicia a externalización do servizo
73436

ı 22546 (10/POP-002700)
Grupo Parlamentario de En Marea
Rodríguez Estévez, David e Quinteiro Araújo, Paula
Sobre o custo das distintas actuacións de acolchado mediante o uso de helicópteros levadas a cabo
pola Xunta de Galicia nos montes queimados no ano 2017 73439

ı 22548 (10/POP-002701)
Grupo Parlamentario de En Marea
Solla Fernández, Eva
Sobre as previsións da Xunta de Galicia para o conxunto dos servizos de emerxencias 73441

ı 22570 (10/POP-002702)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Vilán Lorenzo, Patricia e 4 máis
Sobre a opinión do Goberno galego respecto do servizo de ferrocarril que está a ofertar Renfe para
Galicia 73443

ı 22574 (10/POP-002703)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Torrado Quintela, Julio e Blanco Rodríguez, Noela
Sobre a garantía pola Consellería de Sanidade da entrega dos informes clínicos a todos os pacientes
que solicitan altas voluntarias no Sistema público de saúde de Galicia 73445

ı 22579 (10/POP-002704)
Grupo Parlamentario de En Marea
Rodríguez Estévez, David e Quinteiro Araújo, Paula
Sobre as previsións da Xunta de Galicia respecto da posta en marcha dalgunha liña de axudas para
paliar as perdas sufridas na última campaña polos produtores, transformadores e comercializado-
res da castaña 73447

ı 22584 (10/POP-002705)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Pérez Seco, José Manuel e 2 máis
Sobre a dispoñibilidade por Portos de Galicia dalgún proxecto para o arranxo da Casa do Reloxo,
situada no concello de Mugardos 73449

ı 22588 (10/POP-002706)
Grupo Parlamentario de En Marea
Solla Fernández, Eva
Sobre as previsións da Xunta de Galicia respecto do recoñecemento das competencias profesionais
e a formación necesaria para a adquisición do título de técnico/a superior en electromedicina clínica

73451
ı 22591 (10/POP-002707)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
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Prado Cores, María Montserrat e 5 máis
Sobre a realización pola Consellería do Mar dalgunha valoración da posible afección na ría de
Arousa da reapertura da mina de cobre situada nos concellos de Touro e do Pino 73454

ı 22593 (10/POP-002708)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Prado Cores, María Montserrat e 5 máis
Sobre o coñecemento polo Goberno galego da situación laboral e asistencial que está a denunciar
o colectivo de celadores/as do Hospital Comarcal do Salnés 73457

ı 22594 (10/POP-002709)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Prado Cores, María Montserrat e 5 máis
Sobre as actuacións levadas a cabo polo Goberno galego en relación coa denegación pola Confe-
deración Hidrográfica do Miño-Sil da renovación das concesións de aproveitamento de augas soli-
citadas polas comunidades de augas de consumo humano ou traídas de augas 73461

ı 22595 (10/POP-002710)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Prado Cores, María Montserrat e 5 máis
Sobre a valoración do Goberno galego respecto dos plans de emprego xuvenil levados a cabo desde
o ano 2009 73465

ı 22596 (10/POP-002711)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Prado Cores, María Montserrat e 5 máis
Sobre as medidas que vai adoptar o Goberno galego para evitar a actual dependencia de Galicia
na produción de semente de moluscos bivalvos 73469

ı 22600 (10/POP-002712)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
López Crespo, Carlos Enrique e 5 máis
Sobre as actuacións previstas pola Xunta de Galicia no presente ano e no futuro, co horizonte 2020,
no campo da conservación e restauración da biodiversidade e dos ecosistemas mariños 73472

ı 22601 (10/POP-002713)
Grupo Parlamentario de En Marea
Solla Fernández, Eva
Sobre o nomeamento da ex-conselleira de Sanidade para a dirección da empresa pública Galaria,
encargada de xestionar a alta tecnoloxía do Sergas 73474

ı 22604 (10/POP-002714)
Grupo Parlamentario de En Marea
Solla Fernández, Eva
Sobre o coñecemento polo Goberno galego das irregularidades detectadas pola Inspección de Tra-
ballo nas contratacións de persoal substituto no Sergas 73478
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ı 22606 (10/POP-002715)
Grupo Parlamentario de En Marea
Solla Fernández, Eva
Sobre a opinión do Goberno galego respecto da realización dunha contratación dilixente e trans-
parente no Sergas 73480

ı 22608 (10/POP-002716)
Grupo Parlamentario de En Marea
Solla Fernández, Eva
Sobre as previsións da Xunta de Galicia respecto da consignación dunha partida orzamentaria su-
ficiente para a execución da ampliación do Centro de Saúde do Porriño 73482

ı 22611 (10/POP-002717)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
López Crespo, Carlos Enrique e 6 máis
Sobre o balance da Xunta de Galicia en relación co volume de tráficos comerciais e náuticos desen-
volvidos nos portos galegos no período 2013-2017 73484

ı 22613 (10/POP-002718)
Grupo Parlamentario de En Marea
Solla Fernández, Eva
Sobre as razóns do procedemento seguido pola Xunta de Galicia para introducir as modificacións que
presenta o Anteproxecto de lei polo que se modifica a Lei 8/2008, do 10 de xullo, de saúde de Galicia

73486
ı 22615 (10/POP-002719)
Grupo Parlamentario de En Marea
Solla Fernández, Eva
Sobre a información do Goberno galego respecto das denuncias presentadas en Galicia en relación
coas secuelas da cirurxía refractiva e a publicidade enganosa referida a esta 73489

ı 22618 (10/POP-002720)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
López Crespo, Carlos Enrique e 6 máis
Sobre os prazos previstos pola Consellería do Mar en relación coas melloras na sinalización de ba-
teas e no acceso aos portos 73491

ı 22631 (10/POP-002721)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
López Crespo, Carlos Enrique e 6 máis
Sobre a estratexia Blue Growth que leva a cabo o Porto de Vigo 73493

ı 22648 (10/POP-002722)
Grupo Parlamentario de En Marea
Solla Fernández, Eva
Sobre as previsións do Goberno galego respecto da consignación no vindeiro Proxecto de lei
de orzamentos xerais da Comunidade Autónoma de Galicia dos recursos necesarios para a
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construción do novo centro de saúde de Aldán-O Hío, no concello de Cangas, así como sobre a
execución das obras 73495

ı 22649 (10/POP-002723)
Grupo Parlamentario de En Marea
Solla Fernández, Eva
Sobre a opinión da Xunta de Galicia en relación coas situacións que se están a producir nos hospi-
tais do Sergas como consecuencia do peche de camas e unidades 73497

ı 22651 (10/POP-002724)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
López Crespo, Carlos Enrique e 7 máis
Sobre os medios humanos e materias de que dispón a Consellería do Mar para o control do furtivismo

73499
ı 22652 (10/POP-002725)
Grupo Parlamentario de En Marea
Solla Fernández, Eva
Sobre o prazo previsto pola Xunta de Galicia para atender as demandas existentes na Residencia
Asistida de Maiores de Oleiros 73501

ı 22653 (10/POP-002726)
Grupo Parlamentario de En Marea
Solla Fernández, Eva
Sobre o prazo previsto pola Xunta de Galicia para a apertura das plantas pechadas, con motivo das
obras, na Residencia de Maiores de Caranza, en Ferrol 73504

ı 22654 (10/POP-002727)
Grupo Parlamentario de En Marea
Solla Fernández, Eva
Sobre o traspaso de competencias en materia de saúde penitenciaria 73507

ı 22655 (10/POP-002728)
Grupo Parlamentario de En Marea
Solla Fernández, Eva
Sobre o prazo previsto polo Goberno galego para solucionar as deficiencias e carencias detectadas
na prestación de servizos, nas condicións laborais do persoal e no estado de conservación das ins-
talacións dos centros de atención directa da provincia da Coruña 73509

ı 22657 (10/POP-002729)
Grupo Parlamentario de En Marea
Sánchez García, Antón e Cal Ogando, Marcos
Sobre as actuacións previstas pola Xunta de Galicia en relación coas continuas avarías, demoras e
a falta de información que están a padecer no mes de xaneiro de 2018 as persoas usuarias do
transporte ferroviario nas liñas Vigo-A Coruña e A Coruña-Ourense 73511

ı 22667 (10/POP-002730)
Grupo Parlamentario de En Marea
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Sánchez García, Antón
Sobre as previsións do Goberno galego respecto da modificación do Decreto 253/2007, do 13 de
decembro, de réxime xurídico do solo e das edificacións promovidas polo Instituto Galego da Vi-
venda e Solo 73513

ı 22669 (10/POP-002731)
Grupo Parlamentario de En Marea
Sánchez García, Antón e Cal Ogando, Marcos
Sobre as xestións que está a levar a cabo o Goberno galego para a existencia de solo industrial
e posibilitar a instalación no parque empresarial 106 de Ribadavia de todas aquelas empresas
interesadas 73516

ı 22673 (10/POP-002732)
Grupo Parlamentario de En Marea
Sánchez García, Antón e Cal Ogando, Marcos
Sobre a valoración da Xunta de Galicia diante do anuncio do Ministerio de Fomento da autorización
a Audasa da suba do 3,1 % das tarifas nas peaxes da AP-9 para o ano 2018 73518

ı 22688 (10/POP-002733)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Díaz Villoslada, Juan Manuel e 2 máis
Sobre as previsións do Goberno galego en materia de coordinación de policías locais para paliar o
seu actual déficit de efectivos 73521

ı 22692 (10/POP-002734)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
López Crespo, Carlos Enrique e 7 máis
Sobre os beneficios que vai achegar e o contido concreto do Atlas de histopatoloxía: moluscos bivalvos
mariños de Galicia, publicado por unha das investigadoras do Intecmar 73523

ı 22696 (10/POP-002735)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
López Crespo, Carlos Enrique e 7 máis
Sobre o balance que fai a Consellería do Mar respecto do desenvolvemento das campañas para o
fomento do consumo de peixes e mariscos tituladas O sabor da aventura está no mar, Ponlle as pilas
ao teu bocata e Do mar ao prato 73525

ı 22706 (10/POP-002736)
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 73527

ı 22714 (10/POP-002737)
Grupo Parlamentario de En Marea
Sánchez García, Antón e Cal Ogando, Marcos
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Sobre a valoración do Goberno galego en relación coa resolución na que se formula o informe de
impacto ambiental da planta de almacenamento e valorización de residuos industriais e urbanos
no lugar da Furoca, promovida pola empresa Gesmaga 73530

ı 22748 (10/POP-002738)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
López Crespo, Carlos Enrique e 7 máis
Sobre o balance que fai a Consellería do Mar respecto do esforzo investidor realizado por Portos
de Galicia nos últimos anos 73534

ı 22750 (10/POP-002739)
Grupo Parlamentario de En Marea
Sánchez García, Antón
Sobre o impacto ambiental que tería a reactivación da mina de cobre de Touro 73536

ı 22752 (10/POP-002740)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
López Crespo, Carlos Enrique e 7 máis
Sobre o balance que fai a Consellería do Mar respecto do esforzo investidor realizado por Portos
de Galicia nos últimos anos 73539

ı 22754 (10/POP-002741)
Grupo Parlamentario de En Marea
Sánchez García, Antón e Cal Ogando, Marcos
Sobre as actuacións que está a levar a cabo a Xunta de Galicia para o cumprimento das condicións
exixidas na normativa vixente na actividade que se está a desenvolver no vertedoiro de Miramontes,
na parroquia de Grixoa, no concello de Santiago de Compostela 73541

ı 22762 (10/POP-002742)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
López Crespo, Carlos Enrique e 7 máis
Sobre o balance que fai a Consellería do Mar do uso, para a trazabilidade nos produtos pesqueiros,
dun método telemático punteiro a nivel europeo, a través da Plataforma Tecnolóxica da Pesca e
por medio dos terminais Ticpesc existentes nos portos de titularidade autonómica 73544

ı 22765 (10/POP-002743)
Grupo Parlamentario de En Marea
Sánchez García, Antón e Cal Ogando, Marcos
Sobre a valoración do Goberno galego respecto do balance de prexuízos-beneficios da instalación
do parque eólico de Mouriños 73546

ı 22770 (10/POP-002744)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Vilán Lorenzo, Patricia e 4 máis
Sobre as razóns do Goberno galego para non establecer máis tributos para determinadas activida-
des que inciden no medio ambiente 73550
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ı 22777 (10/POP-002745)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Vilán Lorenzo, Patricia e 3 máis
Sobre as previsións do Goberno galego respecto do impulso dos cambios lexislativos necesarios
para permitir o desenvolvemento de procesos xudiciais en galego, no ámbito da Fiscalía en Galicia

73552
ı 22783 (10/POP-002746)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Vilán Lorenzo, Patricia e 2 máis
Sobre o coñecemento polo Goberno galego dos avisos dos operadores xurídicos referidos aos pro-
blemas de fiabilidade do sistema tecnolóxico da Administración de xustiza 73554

ı 22786 (10/POP-002747)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Prado del Río, Paula e 7 máis
Sobre o convenio de colaboración asinado pola Xunta de Galicia, o Colexio Oficial de Administra-
dores de Fincas de Galicia e a Asociación Española de Auditores Sociolaborais para a prevención
da detección da violencia de xénero no contorno veciñal 73556

ı 22792 (10/POP-002748)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Rodil Fernández, Olalla e 5 máis
Sobre as previsións da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria respecto da
devolución ás escolas oficiais de idiomas da competencia na formación e certificación dos coñece-
mentos do profesorado galego en todas as linguas 73558

ı 22799 (10/POP-002749)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Presas Bergantiños, Noa e 5 máis
Sobre a nova sentenza do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia en relación coa anulación do con-
curso eólico 73561

ı 22800 (10/POP-002750)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Pazos Couñago, José Alberto e 6 máis
Sobre as actuacións previstas polo Goberno galego para impulsar a participación de Galicia nos
asuntos europeos nesta etapa de cambio 73564

1.4.4.1.2. Preguntas urxentes (art. 155.5)

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

73566
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ı 23165 (10/PUP-000135)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Bará Torres, Xosé Luís e 5 máis
Sobre as xestións realizadas pola Xunta de Galicia desde o 17 de outubro de 2017 para garantir a via-
bilidade e a continuidade da empresa Maderas Iglesias, S. A., na zona sur da provincia de Pontevedra

73568
ı 23168 – 23191 (10/PUP-000136)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Blanco Rodríguez, Noela e 2 máis
Sobre as razóns do Goberno galego para acordar a redución do número de camas no novo edificio
do Complexo Hospitalario Universitario de Ourense 73573

ı 23169 (10/PUP-000137)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Núñez Centeno, Aurelio Alfonso e 6 máis
Sobre a situación a día de hoxe e as medidas adoptadas polo Goberno galego para afrontar a epi-
demia de gripe nos centros hospitalarios 73577

ı 23170 (10/PUP-000138)
Grupo Parlamentario de En Marea
Casal Vidal, Francisco e 2 máis
Sobre as previsións da Xunta de Galicia respecto da suspensión cautelar das sondaxes mineiras e
demais labores que está a realizar a empresa Sociedad Cobre San Rafael nos concellos de Touro e
do Pino, mentres non se garanta o abastecemento de auga na zona 73579

1.4.4.1.3. Preguntas ao presidente da Xunta de Galicia

ı 23049 (10/POPX-000067)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Pontón Mondelo, Ana Belén
Sobre as previsións do Goberno galego respecto do impulso diante do Goberno central dunha
axenda para Galicia 73582

ı 23105 (10/POPX-000068)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Fernández Leiceaga, Xoaquín María
Sobre a avaliación do Goberno galego en relación coas recentes decisións do Goberno central que
afectan as finanzas das comunidades autónomas 73583

ı 23171 (10/POPX-000069)
Grupo Parlamentario de En Marea
Villares Naveira, Luis
Sobre o alcance temporal das políticas de recortes que ocasionan colapsos e saturación nos servizos
de urxencias dos hospitais galegos 73584
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A Mesa do Parlamento, na súa sesión do día 16 de xaneiro de 2018, adoptou os seguintes acordos:

1. Procedementos parlamentarios

1.4. Procedementos de información
1.4.4. Preguntas
1.4.4.1. Preguntas orais en Pleno
1.4.4.1.1. Preguntas orais

Admisión a trámite e publicación

- 22255 (10/POP-002654)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Presas Bergantiños, Noa e 5 máis
Sobre a necesidade de reducir o IVE aplicado á factura eléctrica

- 22261 (10/POP-002655)
Grupo Parlamentario de En Marea
Vázquez Verao, Paula e 2 máis
Sobre o calendario que manexa a Xunta de Galicia para a realización das melloras que precisa o
Hospital de Monforte

- 22262 (10/POP-002656)
Grupo Parlamentario de En Marea
Vázquez Verao, Paula e 13 máis
Sobre a derrogación da Lei 1/2012, de medidas temporais en determinadas materias de emprego
da Comunidade Autónoma de Galicia

- 22263 (10/POP-002657)
Grupo Parlamentario de En Marea
Solla Fernández, Eva
Sobre o motivo para desprazar as persoas usuarias do centro de saúde de López Mora ao de Navia,
situado a seis quilómetros de distancia

- 22269 (10/POP-002658)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Fernández Leiceaga, Xoaquín María e 2 máis
Sobre a repercusión no orzamento de Galicia para o ano 2018 das medidas fiscais adoptadas polo
Goberno do Estado, concretamente o recálculo das entregas á conta e non prorrogar o imposto de
patrimonio

- 22342 (10/POP-002659)
Grupo Parlamentario de En Marea
Solla Fernández, Eva e Sánchez García, Antón
Sobre a situación de saturación das urxencias do Complexo Hospitalario Universitario da Coruña e
de centros de saúde da área, como o do Ventorrillo
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- 22387 (10/POP-002660)
Grupo Parlamentario de En Marea
Solla Fernández, Eva
Sobre as medidas que vai adoptar a Xunta de Galicia para combater as enfermidades profesionais
e ante o aumento da silicose

- 22389 (10/POP-002661)
Grupo Parlamentario de En Marea
Solla Fernández, Eva
Sobre as medidas que vai tomar a Xunta de Galicia a curto, medio e longo prazo para atallar a sa-
turación dos servizos de urxencias dos hospitais do Sergas

- 22393 (10/POP-002662)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Bará Torres, Xosé Luís e 5 máis
Sobre as xestións realizadas pola Xunta de Galicia desde o pleno do pasado 17 de outubro de 2017
para garantir a viabilidade e a continuidade da empresa Maderas Iglesias

- 22403 (10/POP-002663)
Grupo Parlamentario de En Marea
Vázquez Verao, Paula e 2 máis
Sobre o orzamento e cronograma que manexa a Xunta de Galicia para garantir un sistema galego
de asistencia persoal e tecnolóxica a persoas con diversidade funcional

- 22406 (10/POP-002664)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Vilán Lorenzo, Patricia e 2 máis
Sobre a posibilidade de inclusión no decreto de desenvolvemento da Lei de protección e benestar
dos animais de compañía de Galicia dun artigo específico sobre o emprego de métodos de piro-
tecnia cun menor impacto sobre os animais

- 22412 (10/POP-002665)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Vilán Lorenzo, Patricia e 3 máis
Sobre a realización por parte do Goberno galego dun informe cos datos oficiais do uso do galego
na xustiza

- 22417 (10/POP-002666)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Vilán Lorenzo, Patricia e 2 máis
Sobre a intención do Goberno galego de impulsar a extensión da iniciativa EuroVelo Atlántico desde
Caminha por toda a costa de Galicia

- 22432 (10/POP-002667)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Bará Torres, Xosé Luís e 5 máis
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Sobre a compatibilidade da ampliación da AP-9 coa actividade lectiva do CEIP Igrexa (Chapela)

- 22439 (10/POP-002668)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Rivas Cruz, José Luis e 5 máis
Sobre os intereses económicos que hai detrás da creación da Axencia Galega da Industria Forestal

- 22453 (10/POP-002669)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Presas Bergantiños, Noa e 5 máis
Sobre as repercusións que o Goberno galego considera que se poden dar na industria electroin-
tensiva galega co cambio no sistema de poxa para a asignación da demanda de interrompibilidade
pretendido polo Goberno central

- 22455 (10/POP-002670)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Presas Bergantiños, Noa e 5 máis
Sobre as actuacións que levou ou vai levar a cabo o Goberno galego para impedir a imposición da
substitución do gas propano por gas natural aos veciños dos barrios de Caranza e Esteiro, en Ferrol

- 22457 (10/POP-002671)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Presas Bergantiños, Noa e 5 máis
Sobre a avaliación do Goberno galego respecto da utilidade e consecuencias que para as persoas
consumidoras pode ter o incremento do canon hidroeléctrico recollido no Decreto lei 10/2017

- 22459 (10/POP-002672)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Presas Bergantiños, Noa e 5 máis
Sobre a alternativa manexada pola Xunta de Galicia para o futuro da estación de esquí de Cabeza
de Manzaneda

- 22462 (10/POP-002673)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Presas Bergantiños, Noa e 5 máis
Sobre as iniciativas que ten previsto levar a cabo a Xunta de Galicia ante o remate das concesións
de saltos hidroeléctricos

- 22464 (10/POP-002674)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Prado Cores, María Montserrat e 5 máis
Sobre as actuacións que levou a cabo o Goberno galego diante do ERE presentado no Grupo Banco
Popular-Pastor e Santander

- 22475 (10/POP-002675)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
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Prado Cores, María Montserrat e 5 máis
Sobre a rebaixa do IVE para os alimentos sen glute prometida na campaña electoral das eleccións
ao Parlamento de Galicia do ano 2016

- 22476 (10/POP-002676)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Prado Cores, María Montserrat e 5 máis
Sobre a intención da Xunta de Galicia de cubrir a ausencia da facultativa do centro de saúde de Vi-
laxoán mentres dure a súa baixa

- 22477 (10/POP-002677)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Prado Cores, María Montserrat e 5 máis
Sobre o coñecemento por parte do Goberno galego da intención de Conservera de Esteiro S. A. de
pechar as súas instalacións e trasladar a produción a Carballo

- 22478 (10/POP-002678)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Prado Cores, María Montserrat e 5 máis
Sobre as medidas que ten previsto adoptar o Goberno galego para resolver o problema das frotas
do cerco e do xeito diante da escaseza de sardiña

- 22480 (10/POP-002679)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Prado Cores, María Montserrat e 5 máis
Sobre a valoración do Gobeno galego respecto das modificacións introducidas polo proxecto de
decreto de ordenación e funcionamento do Servizo de Gardacostas de Galicia en relación cos postos
de libre designación

- 22481 (10/POP-002680)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Prado Cores, María Montserrat e 5 máis
Sobre as medidas que tomou ou vai tomar a Consellería de Pesca e Marisqueo para a fixación dos
terreos onde se produciron incendios e evitar que cheguen ás rías galegas

- 22483 (10/POP-002681)
Grupo Parlamentario de En Marea
Vázquez Verao, Paula
Sobre a inmediata posta en marcha do Centro de Día de Cambados

- 22485 (10/POP-002682)
Grupo Parlamentario de En Marea
Vázquez Verao, Paula e 3 máis
Sobre as actuacións previstas pola Xunta de Galicia para garantirlle á cidadanía da Terra Chá unha
mobilidade axeitada
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- 22497 (10/POP-002683)
Grupo Parlamentario de En Marea
Vázquez Verao, Paula e Villares Naveira, Luis
Sobre os servizos de atención a pesoas maiores no concello de Vilalba

- 22506 (10/POP-002684)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
López Crespo, Carlos Enrique e 7 máis
Sobre cal está a ser a evolución dos produtos certificados baixo o selo de calidade PescadeRías

- 22507 (10/POP-002685)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
López Crespo, Carlos Enrique e 7 máis
Sobre cales son as principais novidades que se incorporaron no proceso de actualización do Plan
territorial por contaminación mariña accidental de Galicia

- 22512 (10/POP-002686)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
López Crespo, Carlos Enrique e 7 máis
Sobre as iniciativas que desenvolve a Consellería do Mar para avanzar en procedementos de cogo-
bernanza e conseguir maior implicación do sector no proceso de toma de decisións

- 22517 (10/POP-002687)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
López Crespo, Carlos Enrique e 7 máis
Sobre a valoración que fai a Xunta de Galicia do Plan de rexeración das zonas de marisqueo
improdutivas

- 22523 (10/POP-002688)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Presas Bergantiños, Noa e 5 máis
Sobre as actuacións levadas a cabo ou previstas polo Goberno galego para evitar que o servizo te-
lefónico 016 deixe de ser empregado para a atención exclusiva de mulleres vítimas de violencia
machista e persoas próximas a estas

- 22525 (10/POP-002689)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Prado Cores, María Montserrat e 5 máis
Sobre os tempos de agarda existentes desde a presentación dunha solicitude e a efectiva percep-
ción dunha prestación ao abeiro da Lei de dependencia

- 22527 (10/POP-002690)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Prado Cores, María Montserrat e 5 máis
Sobre a opinión do Goberno galego respecto da demanda da veciñanza do concello de Rianxo re-
ferida á construción dun centro de día para persoas maiores de 65 anos
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- 22528 (10/POP-002691)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Prado Cores, María Montserrat e 5 máis
Sobre as previsións do Goberno galego respecto da consignación do orzamento necesario para po-
sibilitar a construción polo Concello de Moaña do auditorio municipal

- 22530 (10/POP-002692)
Grupo Parlamentario de En Marea
Solla Fernández, Eva+
Sobre as actuacións que vai levar a cabo a Consellería de Sanidade para solucionar as deficiencias
existentes no funcionamento da unidade específica de asbestose do Complexo Hospitalario Uni-
versitario de Ferrol

- 22532 (10/POP-002693)
Grupo Parlamentario de En Marea
Solla Fernández, Eva
Sobre a política que vai levar a cabo o Goberno galego en relación coas listas de espera do Sergas

- 22534 (10/POP-002694)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Prado Cores, María Montserrat e 5 máis
Sobre a estratexia desenvolvida desde o ano 2012 para a recuperación das poboacións de moluscos
bivalvos na ría de Arousa e os seus resultados na actualidade

- 22535 (10/POP-002695)
Grupo Parlamentario de En Marea
Solla Fernández, Eva
Sobre as previsións do Goberno galego respecto da dotación dos recursos humanos e económicos
necesarios para o desenvolvemento do Plan galego de prevención de suicidios

- 22538 (10/POP-002696)
Grupo Parlamentario de En Marea
Solla Fernández, Eva
Sobre a opinión do Goberno galego referida á incidencia que están a ter as carencias e deficiencias
denunciadas polos profesionais e persoas usuarias do transporte sanitario urxente na garantía dun
servizo de calidade e dunhas condicións laborais dignas

- 22541 (10/POP-002697)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
López Crespo, Carlos Enrique e 7 máis
Sobre a valoración do Goberno galego respecto da evolución que presenta desde o ano 2009 a liña
de traballo dos grupos de acción local do sector pesqueiro

- 22542 (10/POP-002698)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Prado Cores, María Montserrat e 5 máis
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Sobre a opinión do Goberno galego respecto da calidade asistencial que está a recibir a cidadanía
de Galicia

- 22543 (10/POP-002699)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Prado Cores, María Montserrat e 5 máis
Sobre as melloras que supuxo para o Servizo de Gardacostas de Galicia a externalización do servizo

- 22546 (10/POP-002700)
Grupo Parlamentario de En Marea
Rodríguez Estévez, David e Quinteiro Araújo, Paula
Sobre o custo das distintas actuacións de acolchado mediante o uso de helicópteros levadas a cabo
pola Xunta de Galicia nos montes queimados no ano 2017

- 22548 (10/POP-002701)
Grupo Parlamentario de En Marea
Solla Fernández, Eva
Sobre as previsións da Xunta de Galicia para o conxunto dos servizos de emerxencias

- 22570 (10/POP-002702)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Vilán Lorenzo, Patricia e 4 máis
Sobre a opinión do Goberno galego respecto do servizo de ferrocarril que está a ofertar Renfe para
Galicia

- 22574 (10/POP-002703)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Torrado Quintela, Julio e Blanco Rodríguez, Noela
Sobre a garantía pola Consellería de Sanidade da entrega dos informes clínicos a todos os pacientes
que solicitan altas voluntarias no Sistema público de saúde de Galicia

- 22579 (10/POP-002704)
Grupo Parlamentario de En Marea
Rodríguez Estévez, David e Quinteiro Araújo, Paula
Sobre as previsións da Xunta de Galicia respecto da posta en marcha dalgunha liña de axudas para
paliar as perdas sufridas na última campaña polos produtores, transformadores e comercializado-
res da castaña

- 22584 (10/POP-002705)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Pérez Seco, José Manuel e 2 máis
Sobre a dispoñibilidade por Portos de Galicia dalgún proxecto para o arranxo da Casa do Reloxo,
situada no concello de Mugardos

- 22588 (10/POP-002706)
Grupo Parlamentario de En Marea
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Solla Fernández, Eva
Sobre as previsións da Xunta de Galicia respecto do recoñecemento das competencias profesionais
e a formación necesaria para a adquisición do título de técnico/a superior en electromedicina clínica

- 22591 (10/POP-002707)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Prado Cores, María Montserrat e 5 máis
Sobre a realización pola Consellería do Mar dalgunha valoración da posible afección na ría de
Arousa da reapertura da mina de cobre situada nos concellos de Touro e do Pino

- 22593 (10/POP-002708)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Prado Cores, María Montserrat e 5 máis
Sobre o coñecemento polo Goberno galego da situación laboral e asistencial que está a denunciar
o colectivo de celadores/as do Hospital Comarcal do Salnés

- 22594 (10/POP-002709)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Prado Cores, María Montserrat e 5 máis
Sobre as actuacións levadas a cabo polo Goberno galego en relación coa denegación pola Confe-
deración Hidrográfica do Miño-Sil da renovación das concesións de aproveitamento de augas soli-
citadas polas comunidades de augas de consumo humano ou traídas de augas

- 22595 (10/POP-002710)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Prado Cores, María Montserrat e 5 máis
Sobre a valoración do Goberno galego respecto dos plans de emprego xuvenil levados a cabo desde
o ano 2009

- 22596 (10/POP-002711)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Prado Cores, María Montserrat e 5 máis
Sobre as medidas que vai adoptar o Goberno galego para evitar a actual dependencia de Galicia
na produción de semente de moluscos bivalvos

- 22600 (10/POP-002712)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
López Crespo, Carlos Enrique e 5 máis
Sobre as actuacións previstas pola Xunta de Galicia no presente ano e no futuro, co horizonte 2020,
no campo da conservación e restauración da biodiversidade e dos ecosistemas mariños

- 22601 (10/POP-002713)
Grupo Parlamentario de En Marea
Solla Fernández, Eva
Sobre o nomeamento da ex-conselleira de Sanidade para a dirección da empresa pública Galaria,
encargada de xestionar a alta tecnoloxía do Sergas
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- 22604 (10/POP-002714)
Grupo Parlamentario de En Marea
Solla Fernández, Eva
Sobre o coñecemento polo Goberno galego das irregularidades detectadas pola Inspección de Tra-
ballo nas contratacións de persoal substituto no Sergas

- 22606 (10/POP-002715)
Grupo Parlamentario de En Marea
Solla Fernández, Eva
Sobre a opinión do Goberno galego respecto da realización dunha contratación dilixente e trans-
parente no Sergas

- 22608 (10/POP-002716)
Grupo Parlamentario de En Marea
Solla Fernández, Eva
Sobre as previsións da Xunta de Galicia respecto da consignación dunha partida orzamentaria su-
ficiente para a execución da ampliación do Centro de Saúde do Porriño

- 22611 (10/POP-002717)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
López Crespo, Carlos Enrique e 6 máis
Sobre o balance da Xunta de Galicia en relación co volume de tráficos comerciais e náuticos desen-
volvidos nos portos galegos no período 2013-2017

- 22613 (10/POP-002718)
Grupo Parlamentario de En Marea
Solla Fernández, Eva
Sobre as razóns do procedemento seguido pola Xunta de Galicia para introducir as modificacións
que presenta o Anteproxecto de lei polo que se modifica a Lei 8/2008, do 10 de xullo, de saúde de
Galicia

- 22615 (10/POP-002719)
Grupo Parlamentario de En Marea
Solla Fernández, Eva
Sobre a información do Goberno galego respecto das denuncias presentadas en Galicia en relación
coas secuelas da cirurxía refractiva e a publicidade enganosa referida a esta

- 22618 (10/POP-002720)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
López Crespo, Carlos Enrique e 6 máis
Sobre os prazos previstos pola Consellería do Mar en relación coas melloras na sinalización de ba-
teas e no acceso aos portos

- 22631 (10/POP-002721)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
López Crespo, Carlos Enrique e 6 máis
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Sobre a estratexia Blue Growth que leva a cabo o Porto de Vigo

- 22648 (10/POP-002722)
Grupo Parlamentario de En Marea
Solla Fernández, Eva
Sobre as previsións do Goberno galego respecto da consignación no vindeiro Proxecto de lei de orza-
mentos xerais da Comunidade Autónoma de Galicia dos recursos necesarios para a construción do
novo centro de saúde de Aldán-O Hío, no concello de Cangas, así como sobre a execución das obras

- 22649 (10/POP-002723)
Grupo Parlamentario de En Marea
Solla Fernández, Eva
Sobre a opinión da Xunta de Galicia en relación coas situacións que se están a producir nos hospi-
tais do Sergas como consecuencia do peche de camas e unidades

- 22651 (10/POP-002724)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
López Crespo, Carlos Enrique e 7 máis
Sobre os medios humanos e materias de que dispón a Consellería do Mar para o control do furtivismo

- 22652 (10/POP-002725)
Grupo Parlamentario de En Marea
Solla Fernández, Eva
Sobre o prazo previsto pola Xunta de Galicia para atender as demandas existentes na Residencia
Asistida de Maiores de Oleiros

- 22653 (10/POP-002726)
Grupo Parlamentario de En Marea
Solla Fernández, Eva
Sobre o prazo previsto pola Xunta de Galicia para a apertura das plantas pechadas, con motivo das
obras, na Residencia de Maiores de Caranza, en Ferrol

- 22654 (10/POP-002727)
Grupo Parlamentario de En Marea
Solla Fernández, Eva
Sobre o traspaso de competencias en materia de saúde penitenciaria

- 22655 (10/POP-002728)
Grupo Parlamentario de En Marea
Solla Fernández, Eva
Sobre o prazo previsto polo Goberno galego para solucionar as deficiencias e carencias detectadas
na prestación de servizos, nas condicións laborais do persoal e no estado de conservación das ins-
talacións dos centros de atención directa da provincia da Coruña

- 22657 (10/POP-002729)
Grupo Parlamentario de En Marea
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Sánchez García, Antón e Cal Ogando, Marcos
Sobre as actuacións previstas pola Xunta de Galicia en relación coas continuas avarías, demoras e
a falta de información que están a padecer no mes de xaneiro de 2018 as persoas usuarias do
transporte ferroviario nas liñas Vigo-A Coruña e A Coruña-Ourense

- 22667 (10/POP-002730)
Grupo Parlamentario de En Marea
Sánchez García, Antón
Sobre as previsións do Goberno galego respecto da modificación do Decreto 253/2007, do 13 de
decembro, de réxime xurídico do solo e das edificacións promovidas polo Instituto Galego da Vi-
venda e Solo

- 22669 (10/POP-002731)
Grupo Parlamentario de En Marea
Sánchez García, Antón e Cal Ogando, Marcos
Sobre as xestións que está a levar a cabo o Goberno galego para a existencia de solo industrial e po-
sibilitar a instalación no parque empresarial 106 de Ribadavia de todas aquelas empresas interesadas

- 22673 (10/POP-002732)
Grupo Parlamentario de En Marea
Sánchez García, Antón e Cal Ogando, Marcos
Sobre a valoración da Xunta de Galicia diante do anuncio do Ministerio de Fomento da autorización
a Audasa da suba do 3,1 % das tarifas nas peaxes da AP-9 para o ano 2018

- 22688 (10/POP-002733)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Díaz Villoslada, Juan Manuel e 2 máis
Sobre as previsións do Goberno galego en materia de coordinación de policías locais para paliar o
seu actual déficit de efectivos

- 22692 (10/POP-002734)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
López Crespo, Carlos Enrique e 7 máis
Sobre os beneficios que vai achegar e o contido concreto do Atlas de histopatoloxía: moluscos bivalvos
mariños de Galicia, publicado por unha das investigadoras do Intecmar

- 22696 (10/POP-002735)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
López Crespo, Carlos Enrique e 7 máis
Sobre o balance que fai a Consellería do Mar respecto do desenvolvemento das campañas para o
fomento do consumo de peixes e mariscos tituladas O sabor da aventura está no mar, Ponlle as pilas
ao teu bocata e Do mar ao prato

- 22706 (10/POP-002736)
Grupo Parlamentario de En Marea
Sánchez García, Antón
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Sobre a avaliación da Xunta de Galicia respecto do investimento levado a cabo polas administra-
cións públicas nos últimos anos

- 22714 (10/POP-002737)
Grupo Parlamentario de En Marea
Sánchez García, Antón e Cal Ogando, Marcos
Sobre a valoración do Goberno galego en relación coa resolución na que se formula o informe de
impacto ambiental da planta de almacenamento e valorización de residuos industriais e urbanos
no lugar da Furoca, promovida pola empresa Gesmaga

- 22748 (10/POP-002738)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
López Crespo, Carlos Enrique e 7 máis
Sobre o balance que fai a Consellería do Mar respecto do esforzo investidor realizado por Portos
de Galicia nos últimos anos

- 22750 (10/POP-002739)
Grupo Parlamentario de En Marea
Sánchez García, Antón
Sobre o impacto ambiental que tería a reactivación da mina de cobre de Touro

- 22752 (10/POP-002740)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
López Crespo, Carlos Enrique e 7 máis
Sobre o balance que fai a Consellería do Mar respecto do esforzo investidor realizado por Portos
de Galicia nos últimos anos

- 22754 (10/POP-002741)
Grupo Parlamentario de En Marea
Sánchez García, Antón e Cal Ogando, Marcos
Sobre as actuacións que está a levar a cabo a Xunta de Galicia para o cumprimento das condicións
exixidas na normativa vixente na actividade que se está a desenvolver no vertedoiro de Miramontes,
na parroquia de Grixoa, no concello de Santiago de Compostela

- 22762 (10/POP-002742)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
López Crespo, Carlos Enrique e 7 máis
Sobre o balance que fai a Consellería do Mar do uso, para a trazabilidade nos produtos pesqueiros,
dun método telemático punteiro a nivel europeo, a través da Plataforma Tecnolóxica da Pesca e
por medio dos terminais Ticpesc existentes nos portos de titularidade autonómica

- 22765 (10/POP-002743)
Grupo Parlamentario de En Marea
Sánchez García, Antón e Cal Ogando, Marcos
Sobre a valoración do Goberno galego respecto do balance de prexuízos-beneficios da instalación
do parque eólico de Mouriños
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- 22770 (10/POP-002744)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Vilán Lorenzo, Patricia e 4 máis
Sobre as razóns do Goberno galego para non establecer máis tributos para determinadas activida-
des que inciden no medio ambiente

- 22777 (10/POP-002745)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Vilán Lorenzo, Patricia e 3 máis
Sobre as previsións do Goberno galego respecto do impulso dos cambios lexislativos necesa-
rios para permitir o desenvolvemento de procesos xudiciais en galego, no ámbito da Fiscalía
en Galicia

- 22783 (10/POP-002746)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Vilán Lorenzo, Patricia e 2 máis
Sobre o coñecemento polo Goberno galego dos avisos dos operadores xurídicos referidos aos pro-
blemas de fiabilidade do sistema tecnolóxico da Administración de xustiza

- 22786 (10/POP-002747)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Prado del Río, Paula e 7 máis
Sobre o convenio de colaboración asinado pola Xunta de Galicia, o Colexio Oficial de Administra-
dores de Fincas de Galicia e a Asociación Española de Auditores Sociolaborais para a prevención
da detección da violencia de xénero no contorno veciñal

- 22792 (10/POP-002748)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Rodil Fernández, Olalla e 5 máis
Sobre as previsións da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria respecto da
devolución ás escolas oficiais de idiomas da competencia na formación e certificación dos coñece-
mentos do profesorado galego en todas as linguas

- 22799 (10/POP-002749)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Presas Bergantiños, Noa e 5 máis
Sobre a nova sentenza do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia en relación coa anulación do con-
curso eólico

- 22800 (10/POP-002750)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Pazos Couñago, José Alberto e 6 máis
Sobre as actuacións previstas polo Goberno galego para impulsar a participación de Galicia nos
asuntos europeos nesta etapa de cambio
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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

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

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

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

A Mesa admítea coa corrección de erros formulada no doc. núm. 23191.

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

- 23170 (10/PUP-000138)
Grupo Parlamentario de En Marea
Casal Vidal, Francisco e 2 máis
Sobre as previsións da Xunta de Galicia respecto da suspensión cautelar das sondaxes mineiras e
demais labores que está a realizar a empresa Sociedad Cobre San Rafael nos concellos de Touro e
do Pino, mentres non se garanta o abastecemento de auga na zona

1.4.4.1.3. Preguntas ao presidente da Xunta de Galicia

Admisión a trámite, traslado á Xunta de Portavoces e publicación

- 23049 (10/POPX-000067)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Pontón Mondelo, Ana Belén
Sobre as previsións do Goberno galego respecto do impulso diante do Goberno central dunha
axenda para Galicia
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- 23105 (10/POPX-000068)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Fernández Leiceaga, Xoaquín María
Sobre a avaliación do Goberno galego en relación coas recentes decisións do Goberno central que
afectan as finanzas das comunidades autónomas

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

Santiago de Compostela, 17 de xaneiro de 2018
Diego Calvo Pouso
Vicepresidente 1º
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Á Mesa do Parlamento 

Noa Presas Bergantiños, Luis Bará Torres, Ana Pontón Mondelo, Xosé Luis 

Rivas Cruz, Olalla Rodil Fernández e Montserrat Prado Cores, deputadas e 

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

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

resposta oral en Pleno. 

 

As perspectivas para o 2018 canto á suba de prezos e o seu correlato na 

situación económica das e dos galegos non é todo o alentadora que pretende a 

autocomplacencia do Partido Popular na Xunta e no Estado. Desde o Bloque 

Nacionalista Galego temos unha fonda preocupación pola situación que atravesan 

moitos galegos e galegas mentres vemos como malia incrementárense os custos da vida 

(luz, gas, combustíbeis, peaxes…) non aumenta a capacidade económica e isto leva a 

que moitas persoas o pasen realmente mal para pagar servizos tan básicos como a 

electricidade. 

Desta forma, os datos correspondentes ao cuarto trimestre de 2017 da Enquisa 

coxuntural aos fogares galegos IGE amosan que o 45,38% chega con dificultade a fin 

de mes e o 6,98% con moita dificultade. Se comparamos co mes anterior, aínda que 

aumentan levemente os fogares que chegan con facilidade a fin de mes, non acada nin o 

50%. Se comparamos os datos anuais aínda que vemos unha leve baixada dos casos 

máis extremos, vemos como aumenta o tramo intermedio, o daqueles fogares que 

chegan con dificultade a fin de mes. Isto amosa a consolidación da tendencia a que máis 

da metade dos fogares galegos teñan dificultades para chegar a fin de mes.  
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Unha mostra máis de que temos unha Galiza cada vez máis desigual, podémolo 

ver tamén nos datos de emprego a respecto de 2017 que demostran como avanza a 

temporalidade e a precariedade e como tamén se consolida que a evolución do emprego 

en Galiza é peor que a do Estado (perdemos máis emprego e perdemos máis afiliacións 

á seguridade social). Neste contexto, as políticas económicas irresponsábeis do PP na 

Xunta e no Estado lévannos a unha suba constante dos prezos que as economías 

familiares non son quen de soportar. Se 2017 acabou deixando un IPC por riba do 1,8%, 

comezamos 2018 como un novo ano de perda de poder adquisitivo (tanto dos 

traballadores das empresas privadas, como dos públicos como das e dos pensionistas). E 

dentro do aumento de prezos hai unha cuestión especialmente preocupante: o prezo da 

electricidade.  

O prezo da electricidade subiu un 10% en 2017 e prevese para este mes un novo 

incremento de máis do 2%. Factores como a seca e o sistema de fixación do prezo da 

factura, sempre en base á tecnoloxía máis cara que participa, inflúen. Porén, non son a 

única causa de que teñamos unha factura tan elevada e hai decisións políticas que se 

poden tomar con carácter inmediato para abaratala.  

A electricidade ten no Estado Español ten unha fiscalidade excesiva, o IVE no 

tramo máis alto, do 21%, o que fai que sexa un dos IVE máis altos de Europa por detrás 

dos países nórdicos e ao que se suman outras cargas como o Imposto Especial de 

Electricidade. Faise a todas luces evidentes que é precisa unha racionalización da súa 

fiscalidade, que pasaría por reducir os impostos aplicados e a comezar por rebaixar o 

IVE do 21% ao tipo superreducido do 4%. A única razón para que isto non se faga é o 

afán recadatorio do Estado, polo que nun contexto onde a factura eléctrica ten chegado 

aos niveis máis altos da última década mentres aumenta a recadación do Estado a niveis 

pre crise, é preciso aplicar un IVE acorde coa concepción da enerxía como un servizo 

elemental. 
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Por todo isto formúlase a seguinte pregunta para a súa resposta oral en Pleno: 

Considera o goberno galego necesario reducir o IVE aplicado á factura 

eléctrica? 

 

Santiago de Compostela, 5 de xaneiro de 2018 

 

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 05/01/2018 12:55:11 

 

María Montserrat Prado Cores na data 05/01/2018 12:55:17 

 

Ana Pontón Mondelo na data 05/01/2018 12:55:18 
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Xose Luis Rivas Cruz na data 05/01/2018 12:55:20 

 

Olalla Rodil Fernández na data 05/01/2018 12:55:21 

 

Xosé Luis Bará Torres na data 05/01/2018 12:55:23 
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Á MESA DO PARLAMENTO 

 

Paula Vázquez Verao, Eva Solla Fernández e Luís Villares Naveira, 

deputadas e deputado do Grupo Parlamentar de En Marea, ao abeiro do 

establecido no artigo 155 do Regulamento da Cámara, presentan a seguinte 

Pregunta para a súa resposta oral en Pleno. 

 

O Hospital de Monforte ten numerosas necesidades en materia de persoal, pero 

tamén nas instalacións e mobiliario. A dependencia de xestión de Lugo, ademais, 

supuxo a perda de capacidade de xestión en materia de mantemento, de xeito que 

se depende da xerencia de Lugo para calquera arranxo. 

 

Unha das cuestións que debe ser resolta é cambiar as ventás simples de todo o 

Hospital para mellorar a eficiencia enerxética. 

 

Outra deficiencia atópase na antigüidade de parte do mobiliario. Mesiñas, 

cadeiras, sillóns e armarios de boa parte das habitacións das plantas de 

hospitalización do Hospital de Monforte están moi deteriorados, cuestión que 

levan tempo denunciando tanto o persoal coma as persoas usuarias. 

 

Trátase de mobiliario que, ademais de obsoleto e gastado, é moi incómodo tanto 

para pacientes como para acompañantes, así como para o persoal, pois estamos a 

falar de mobles que poden levar máis de vinte anos de uso e que nalgúns casos 

está tan deteriorado que é case inservible. 

 

Tamén está pendente a reforma das duchas de parte dos cuartos de baño das 

habitacións de hospitalización, para mellorar a accesibilidade. 
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Así pois, o Hospital de Monforte precisa unha renovación xeral das instalacións, 

tanto repintado de paredes, como renovación de mobiliario e baños das 

habitacións e cambio das ventás, para mellorar a eficiencia enerxética do edificio. 

Estas adaptacións acometéronse na metade das instalacións, pero demórase o seu 

remate. 

 

Nas plantas de Traumatoloxía e Cirurxía substituíronse os vellos armarios por 

uns novos de taboleiros, por parte dunha empresa. 

 

O SERGAS tamén mudou cadeiras das salas de espera por mobiliario máis 

moderno. 

 

As fortes choivas do día 10 de decembro provocaron a aparición de goteiras na 

planta de Medicina Interna e Especialidades do Hospital de Monforte e na 

entrada da sala de espera do Hospital de Día, sinalando a Xunta que dita auga 

procedía da terraza. Xa ten habido problemas de goteiras, por mor de canalóns 

mal colocados. 

 

Por outra parte, había unha proposta de remodelación da fachada ao completo. 

 

Polo exposto, o grupo parlamentar de En Marea, presenta a seguinte pregunta 

para a súa resposta oral en Pleno: 

- Canto máis vai tardar o Sergas en acometer as melloras que precisa o Hospital 

de Monforte? 

  

Santiago de Compostela, 5 de xaneiro de 2018. 
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  Asdo.: Paula Vázquez Verao 

   Eva Solla Fernández 

   Luís Villares Naveira 

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

 

 

 

 

 

 

Asinado dixitalmente por: 

 

Paula Vázquez Verao na data 05/01/2018 13:05:55 

 

Eva Solla Fernández na data 05/01/2018 13:06:02 

 

Luis Villares Naveira na data 05/01/2018 13:06:10 
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Á MESA DO PARLAMENTO 

 

Paula Vázquez Verao, Luís Villares Naveira, Manuel Lago Peñas, Antón 

Sánchez García, Carmen Santos Queiruga, Marcos Cal Ogando, Ánxeles 

Cuña Bóveda, Luca Chao Pérez, Davide Rodríguez Estévez, Francisco Casal 

Vidal, Paula Quinteiro Araújo, Magdalena Barahona Martín, Juan José 

Merlo Lorenzo e Eva Solla Fernández, deputadas e deputados do 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, en relación á derrogación da Lei 1/2012 e a recuperación dos 

dereitos do persoal laboral da Xunta. 

 

A grave crise económica global iniciada en 2007 serviu de escusa aos grandes 

poderes financeiros internacionais para erosionar, aínda máis, o papel dos 

Estados.  

 

No marco das contrarreformas neoliberais aplicadas no Estado español 

especialmente dende 2011, cando se reforma o artigo 135 da Constitución 

española, dispoñendo que “todas as administracións públicas adecuarán as súas 

accións ao principio de estabilidade orzamentaria”, encorsetando os límites do 

déficit e da débeda pública, aprobouse no Parlamento de Galicia, cos únicos 

votos do PP e co rexeitamento unánime das forzas políticas da oposición e dos 

sindicatos, a Lei 1/2012, de 29 de febreiro, de medidas temporais en 

determinadas materias de emprego da Comunidade Autónoma de Galicia. 

 

A Lei 1/2012 remarca, na súa exposición de motivos, que se trata dunha “serie de 

medidas extraordinarias, urxentes e de carácter temporal” e que a vixencia da lei 

queda “supeditada á subsistencia das difíciles circunstancias económicas que 

afectan á sustentabilidade das contas públicas”.  
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Dita Lei 1/2012 suspende unilateralmente preceptos contidos no Vº Convenio 

Único para o Persoal Laboral da Xunta de Galicia; entre eles, suspéndese “a 

aplicación do artigo 19, excepto o apartado 1, do Vº Convenio colectivo único 

para o persoal laboral da Xunta de Galicia”, en canto a descansos e libranzas. 

 

Á marxe da opinión de En Marea a respecto do efecto nocivo destas leis para a 

recuperación económica e, sobre todo, para as condicións materiais da maioría 

social, e á marxe da gravísima situación social que padece o noso País, a nivel 

macroeconómico, no ano 2017 o PIB galego recupera as cifras do ano 2008, 

téndose iniciado en 2014 unha fase alcista do ciclo económico. Sen embargo, a 

porcentaxe que representan os Orzamentos da Xunta no conxunto do PIB 

reduciuse dende o 18,4% en 2009 ata o 14,8% en 2018.  

 

O Proxecto de Lei de Orzamentos da Xunta para 2018, en tramitación, indica a 

continuación da expansión da economía galega, pese á moderación do 

crecemento do PIB en 2018 con respecto a 2017, mais, a pesares desta 

constatación, os Orzamentos non medran o que medra o PIB e continúan sen 

recuperarse os dereitos laborais perdidos polo persoal público durante a crise. A 

pesares de que a propia Lei/2012 dispuña que “as medidas contempladas” … 

“serán revisadas nun prazo de dous anos dende a entrada en vigor da mesma, en 

función da evolución do PIB real de Galicia e do aforro primario dos 

Orzamentos”, pasados case seis anos, a norma continúa vixente.  

 

As consecuencias da suspensión de dereitos laborais do persoal da Xunta – 

especialmente do artigo 19 do Vº Convenio - repercuten directamente sobre a 

saúde laboral do mesmo e sobre a calidade dos servizos públicos, en contra do 

criterio da propia Lei 1/2012, que se refire a que a adopción das medidas 
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contempladas na mesma non pode “menoscabar a prestación dos servizos 

públicos esenciais”. 

 

O recorte do dereito a descanso do persoal laboral lesiona as posibilidades de 

conciliación, orixina stress e aumenta a accidentabilidade laboral. No caso da 

Consellería de Política Social, na que as carteleiras de traballo  nos distintos 

centros están moi axustadas, case a metade dos accidentes laborais na Xunta nos 

últimos anos se deben ao “sobreesforzo” (en 2017, o 41% dos accidentes con 

baixa laboral na Xunta se deberon a esta causa), tendo unha relación clara coa 

falta de persoal adecuado ás tarefas que se desempeñan nos distintos centros e 

coa falta de descanso, sobre todo en traballos que se realizan en quendas 

(consellerías de Política Social, Medio Rural e Medio Ambiente). As situacións 

máis graves prodúcense nos centros de maiores, tanto pola integración nos 

mesmos de persoas con trastornos psiquiátricos como pola tardanza na 

valoración do grao de dependencia en moitas persoas residentes. Deste xeito, as 

rateos non son reais, non se cobren as baixas e o persoal – maioritariamente 

feminino e cada vez máis envellecido – traballa baixo mínimos. 

 

Téndose recuperado o PIB non é tolerable o mantemento de recortes de dereitos 

ao persoal público e, en ningún caso, é admisible a precariedade na prestación de 

servizos públicos esenciais por parte da Xunta. 

 

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

seguinte pregunta: 

- Cando vai derrogar o Goberno galego a Lei 1/2012, de 29 de febreiro, de 

medidas temporais en determinadas materias de emprego da Comunidade 

Autónoma de Galicia? 

 

Santiago de Compostela, 5 de xaneiro de 2018. 
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Á MESA DO PARLAMENTO 

 

Eva Solla Fernández, deputada pertencente ao Grupo Parlamentar de En Marea, 

ao abeiro do artigo 156 do Regulamento da Cámara, presenta a seguinte Pregunta 

para a súa resposta oral en Pleno, relativa aos cupos do centro de saúde da rúa 

López Mora en Vigo. 

 

A situación da atención primaria en Galicia dista moito de ser aceptable. Dende En 

Marea temos denunciado en moitas ocasións o progresivo deterioro da mesma. Un 

deterioro que ten a súa base na eliminación progresiva de persoal, pero tamén na 

perda da capacidade de xestión e na diminución dos recursos económicos. 

No caso da área de Vigo, a situación é especialmente problemática, sendo unha das 

zonas que conta con cupos máis elevados de doente por profesional médico.  

Ademais a ordenación dos cupos nos diferentes centros de saúde é a todas luces 

caótica, desprazándose persoas dun barrio a outro para seren atendidas de xeito non 

voluntario. E empeorando esta situación pola redución de persoal xa mencionada. 

Temos denunciado a inexistencia de persoal suficiente no centro de saúde do barrio 

novo de Navia. Sen embrago, lonxe de supor esta demanda un incremento de 

persoal ex novo, o proceder da Xunta de Galicia nos últimos tempos foi retirar 

profesionais de outros  centros de saúde para colocalos no centro de Navia. 

Esta situación non só non mellora as ratios xerais, se non que xera outros problemas 

nos centros de saúde que quedan con menos persoal. 

Tamén temos denunciado o incumprimento da Xunta en relación á construción do 

centro de saúde de Bouzas. Sen embargo, tras as mobilizacións veciñais, as 
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promesas da Xunta de retomar o proxecto fanse baixo a ameaza de retirar máis 

persoal de outros centros, coma pode ser o de López Mora. 

En pleno nadal, algunhas persoas usuarias do centro de saúde de López Mora teñen 

recibido notificacións que lles anuncian a mudanza forzosa de centro de saúde, 

trasladándoas ao centro de saúde de Navia, situado a uns 6 Km.  

No mes de decembro eliminouse unha profesional médica do centro de saúde de 

López Mora para trasladala ao centro de saúde de Navia, sen embrago o cupo de 

doentes que agora se envía forzosamente ao barrio de Navia novo non coincide co 

cupo da profesional trasladada. 

Esta circunstancia é grave porque evidencia a ausencia dunha planificación axeitada 

dos recursos sanitarios en Vigo que fai que para incrementar o persoal duns centros 

de saúde se lle reste a outros, pero ademais se mova forzosamente ás cidadás e 

cidadáns de centro de saúde, facendo que teñan que desprazarse varios quilómetros 

para recibir a atención máis básica. 

Esta circunstancia non só lesiona os dereitos de cidadanía e profesionais, se non que 

choca cos preceptos legais da Lei de garantías de prestacións sanitarias. Unha 

situación paradoxal cando o Goberno impuxo esta norma aprobándoa en soidade. 

Ante estas circunstancias, En Marea presenta a seguinte Pregunta para a súa 

resposta oral en Pleno: 

- Cal é o motivo de desprazar forzosamente a persoas usuarias do centro de 

saúde de López Mora ao de Navia, a 6 Km de distancia? 

Santiago de Compostela, 05 de xaneiro de 2018. 

 

Asdo. Eva Solla Fernández 

Deputada do GP. de En Marea 
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Á Mesa do Parlamento 

 

Xoaquín Fernández Leiceaga, Abel Losada Alvarez e Matilde 

Begoña Rodríguez Rumbo, 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. 

 

Nos últimos dias asistimos a dúas decisións do Goberno central que 

teñen unha consecuencia moi directa nas contas autonómicas para 

2018, e en concreto nas de Galicia. 

 

Primeiro, o recálculo das entregas a conta de impostos especiais, IVA e 

IRPF, así como dos Fondos de Suficiencia Global e Garantía de 

Servizos Públicos Fundamentais. 

 

Segundo, a non prórroga do Imposto de Patrimonio. 

 

Aínda que o ministro de Facenda, o Sr. Montoro, aduce que estas 

decisións están vinculadas á prórroga orzamentaria, o certo é que son 

decisións discrecionais e unilaterais do Goberno central, que poñen de 

manifesto unha grave quebra do principio de lealdade constitucional –

básico nun modelo federal-.  

 

Só se explican pola instrumentación partidaria das institucións e unha 

concepción neocentralista. 

 

O recálculo das entregas a conta altera substancialmente as cantidades 

comunicadas no mes de xullo, coas que a Xunta de Galicia 

confeccionou o documento orzamentario e o Parlamento o aprobou. 

Anula na práctica o incremento de ingresos sobre o orzamento 

definitivo de 2017, previsto para este exercicio, ao supoñer unha merma 

estimada de máis de 300 millóns de euros. 

 

O Imposto de Patrimonio figuraba no orzamento da Xunta de Galicia 

para 2018 cunha previsión de ingresos de 71 millóns de euros.  
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Polo tanto, en conxunto hai un quebranto próximo aos 400 millóns de 

euros nas contas de Galicia. 

 

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

seguinte pregunta para o seu debate en Pleno: 

 

Ten prevista algunha acción de índole legal ou política para o 

restablecemento da situación inicial e a defensa dos intereses da 

cidadanía de Galicia? 

 

Pazo do Parlamento, 5 de xaneiro de 2018 

 

Asdo.: Xoaquín Fernández Leiceaga 

  Abel Losada Alvarez 

  Matilde Begoña Rodríguez Rumbo 

Deputados e deputada do G.P. dos Socialistas de Galicia 

 

 

 
Asinado dixitalmente por: 
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Á MESA DO PARLAMENTO 

 

Eva Solla Fernández e Antón Sánchez García, deputada e deputado pertencentes 

ao 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, 

relativa á situación de saturación das urxencias do Complexo Hospitalario 

Universitario de A Coruña e de centros de saúde da área coma o do 

Ventorrillo. 

 

A situación da atención primaria en Galicia dista moito de ser aceptable. Dende En 

Marea temos denunciado en moitas ocasións o progresivo deterioro da mesma. Un 

deterioro que ten a súa base na eliminación progresiva de persoal, pero tamén na 

perda da capacidade de xestión e na diminución dos recursos económicos. 

A non cobertura de permisos e baixas sumada ás amortizacións de prazas dos 

últimos anos satura os cupos das e dos profesionais, algo que temos denunciado en 

múltiples ocasións e que en moitos centros ten causado importantes listas de espera. 

Esta situación impide que a atención sexa de maior calidade, empeora as condicións 

nas que traballan as e os profesionais e favorece que as persoas doentes decidan 

acudir aos servizos de urxencias con patoloxías comúns. 

No centro de saúde de O Ventorrillo o persoal denuncia que os permisos de catro 

profesionais non foron cubertos nos últimos días o que levou a unha saturación que 

implicou ata 50 doentes por médica/o nunha mesma quenda. 

A esta situación insostible na primaria súmase uns servizos de urxencias en atención 

especializada que sofren tamén os recortes de persoal, tanto nos mesmos servizos, 

coma nas plantas de hospitalización. Feito que ralentiza a atención e a posibilidade 
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de ingresos e que está a saturar urxencias coma as do CHUAC. Urxencias que 

acumulan amoreamentos de persoas tumbadas en  padiolas nos corredores, a 

maioría agardando por camas para seren hospitalizadas, a pesares de existir camas 

pechadas no CHUAC. 

A situación empeorou nas últimas semanas, feito que denunciamos dende En Marea 

e que denunciaron tamén as centrais sindicais, traballadoras e traballadores. Sen 

embargo, a ausencia de medidas efectivas e o desleixo, por parte da Consellería de 

Sanidade, ten motivado que ante unha situación desesperante que pon en risco a 

saúde de profesionais e doentes a Comisión de Centro do CHUAC presentase unha 

demanda na fiscalía.  

 

Ante estas circunstancias, En Marea presenta a seguinte Pregunta para a súa 

resposta oral en Pleno: 

- Como xustifica a Xunta de Galicia non reforzar  o persoal de atención primaria e 

especializada para xestionar o incremento asistencial e evitar as saturacións de 

urxencias e centros de saúde ? 

Santiago de Compostela, 5 de xaneiro de 2018 

 

Asdo.: Eva Solla Fernández 

 Antón Sánchez García 

Deputada e deputado do G.P. de En Marea 
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Eva Solla Fernández na data 08/01/2018 10:12:15 

 

Antón Sánchez García na data 08/01/2018 10:12:22 
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    Á MESA DO PARLAMENTO 

 

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

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

Pregunta para a súa resposta oral en Pleno. 

 

O recoñecemento e identificación das enfermidades profesionais resulta 

totalmente fundamental, non só para os propios dereitos da clase traballadora, se 

non tamén para o sistema preventivo e o Sistema Público de Saúde.  

O sindicato de Comisións Obreiras, vén denunciando dende fai tempo a 

necesidade dun mapa real de enfermidades profesionais para identificar as 

mesmas e actuar sobre elas, tanto no ámbito do tratamento como no da propia 

prevención.  

Algúns dos problemas que detectan para o tratamento e prevención son en 

relación a enfermidades como a abestose e a silicose.  

No caso do amianto, ao non saber os sitios onde pode existir ou atoparse, resulta 

difícil levar a cabo unha extracción segura do mesmo, ademais de estar 

comezando a aparecer casos de persoas afectadas por esta enfermidade que non 

se atopaban necesariamente en contacto directo co mineral. 

No caso da silicose denuncian un repunte deste enfermidade profesional, segundo 

os propios datos do ISSGA no ano 2016, sobre todo na provincia de Ourense. 

Avisan de que os novos compostos como o silistone multiplica a sílice en 

relación coa pedra natural e os casos aparecen tamén a idades máis temperás. En 

definitiva, trátase de procesos máis acelerados ao non ser a concentración natural 

dos minerais.  
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A estas consideracións é necesario engadir o sesgo de xénero aplicado en moitas 

ocasións ás traballadoras, como por exemplo no caso da silicose, onde segundo 

as propias medicións da Xunta os niveles de exposición son os mesmos pero os 

coeficientes redutores son menores.  

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

Pregunta: 

- Cales son as medidas que vai a tomar a Xunta ante estes datos?  

Santiago de Compostela, 8 de xaneiro de 2018. 

 

   Asdo.: Eva Solla Fernández 

    Deputada do G.P. de En Marea. 

 

 

 

 

 

Asinado dixitalmente por: 

 

Eva Solla Fernández na data 08/01/2018 11:07:42 
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   Á MESA DO PARLAMENTO 

 

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

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

Pregunta para a súa resposta oral en Pleno. 

 

A situación de saturación dos servizos de urxencias dos diferentes hospitais da 

rede pública é de sobra coñecida e cada vez máis frecuente.  

Tanto a propia situación como o incremento na frecuencia da saturación dos 

servizos de urxencias sobre todo nas épocas de inverno e verán, é constantemente 

denunciada polas traballadoras e traballadores, as centrais sindicais e os 

colectivos en defensa da sanidade pública.  

O persoal presente nos servizos quédase curto a meirande parte do ano e os 

reforzos puntuais son escasos e non resolven o problema global. Un problema 

que ten a súa orixe non só na situación das propias urxencias, se non na situación 

dos hospitais do SERGAS. As amortizacións de prazas e reducións de pranteis de 

sanitarias e sanitarios ten significado a perda de calidade asistencia en 

determinados servizos e a imposibilidade de asumir a mesma carga de traballo. 

Esta situación crónica fai que cando se produce un pico dalgunha enfermidade 

infecciosa ou un incremento significativo da asistencia por un problema 

determinado, a capacidade de resposta sexa moito menor, facilitando o colapso e 

a saturación dos servizos, tal como ten acontecido nas últimas semanas.  

Os avisos e advertencias por parte das e dos profesionais, son desoídos e non se 

acompañan de incrementos dos recursos necesarios . A Consellería de Sanidade, 

coñecedora desta situación que non só se estende nas urxencias hospitalarias se 

non que arte dunha drástica redución de servizos na atención primaria, actúa 
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cunha falta de previsión e Xestión, que unida ao conxunto de recortes no eido da 

sanidade provoca situación realmente críticas que danan o dereito á atención 

sanitaria do conxunto da poboación e os dereitos laborais das e dos profesionais.  

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

PREGUNTA:  

- Cales son as medidas que vai a tomar a Xunta de Galicia a curto, medio e 

longo prazo para atallar a saturación dos servizos de urxencias? 

Santiago de Compostela, 8 de xaneiro de 2018. 

 

  Asdo.: Eva Solla Fernández 

   Deputada do G.P. de En Marea. 

 

 

 

 

 

Asinado dixitalmente por: 

 

Eva Solla Fernández na data 08/01/2018 11:26:20 
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Á Mesa do Parlamento 

Luis Bará Torres, Montserrat Prado Cores, 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. 

 

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

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

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

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

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

unha das principais empresas da área de Vigo. 

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

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

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

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

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

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

desemprego, o que lles repercutirá negativamente se a empresa non sae adiante e son 

despedidos. E aínda que o comité intercentros sempre pelexou para que o ERE fose o 

máis equitativo posíbel e se cumprise coa Lei, os xerentes fixeron oídos xordos aos seus 

consellos, derivando nunha diferencia abismal na súa aplicación: mentres que hai 
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empregadas e empregados que perden 400 días de traballo, outras persoas non chegan a 

perder ningún. 

Houbo reclamacións ante as autoridades denunciando  que non se respectan as 

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

e todos os días festivos; non se recoñecen os meses de 31 días como recoñece a Lei e 

non se pagan os días efectivos de traballo, mesmo chegando a non recoñecerlle as horas 

sindicais algúns membros do comité, etc. 

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

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

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

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

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

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

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

situación de vulneración dos dereitos dos traballadores/as non é  nova, pois xa que nos 

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

reclamar a débeda dos seus salarios. 

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

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

insostibel e pon en grave risco a continuidade da empresa e do emprego. Na última 

rolda de negociacións, que comezaron o pasado 12 de decembro, o empresario propuxo 

o despedimento de 140 traballadoras/es, coa ameaza de peche da empresa se non se 

acepta esta proposta. Unha chantaxe en toda regra, que forma parte do modus operandi 

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

alcaldías da comarca e das organizacións sindicais reuniuse no parlamento galego con 

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

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

parlamentares e a necesidade de que a consellaría de Industria interveña diante da 

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

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

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

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

procurar a viabilidade e continuidade da empresa, velar polos dereitos laborais e polo 

mantemento do emprego”. 

 

Polo anteriormente exposto formúlase a seguinte pregunta para resposta oral en 

Pleno: 

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

de 2017, para garantir a viabilidade e a continidade da empresa Maderas Iglesias? 

 

Santiago de Compostela, 8 de xaneiro de 2018 

 

Asdo.: Luis Bará Torres 

Olalla Rodil Fernández 

Noa Presas Bergantiños 
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Montserrat Prado Cores 

Xosé Luis Rivas Cruz 

Ana Pontón Mondelo  

Deputadas e deputados do G.P. do BNG 

 

 

 

Asinado dixitalmente por: 

 

Xosé Luis Bará Torres na data 08/01/2018 11:39:15 

 

María Montserrat Prado Cores na data 08/01/2018 11:39:20 

 

Ana Pontón Mondelo na data 08/01/2018 11:39:22 

 

Xose Luis Rivas Cruz na data 08/01/2018 11:39:23 

 

Olalla Rodil Fernández na data 08/01/2018 11:39:25 

 

Noa Presas Bergantiños na data 08/01/2018 11:39:26 
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Á MESA DO PARLAMENTO 

Paula Vázquez Verao, Carmen Santos Queiruga e Luís Villares Naveira, 

deputados pertencentes ao Grupo Parlamentar de En Marea, ao abeiro do 

establecido no artigo 155 do Regulamento da Cámara, presentan a seguinte 

Pregunta para a súa resposta oral en Pleno, relacionada coa prestación de 

Asistente Persoal para garantir o dereito á vida independente das persoas con 

diversidade funcional.  

 

A vida independente é a filosofía que propugna para as persoas con diversidade 

funcional o dereito a exercer o maior control posíbel sobre as súas vidas, 

permitíndolles a integración na comunidade, do mesmo xeito que calquera 

persoa, para o cal os Estados han de proporcionar distintos xeitos de apoio e 

asistencia que o fagan posíbel. 

A lexislación internacional recoñeceu o dereito á vida independente como 

dereito humano na Convención da ONU sobre os dereitos das persoas con 

discapacidade no artigo 19, en 2006, ratificada polo Estado Español en 2007, e 

de obrigado cumprimento dende maio de 2008. O propósito da Convención é 

garantir a dignidade de todas as persoas con discapacidade e a súa participación 

e integración na sociedade, para o cal os Estados están obrigados a adoptar as 

medidas necesarias. 

Ademais, no Informe da Relatora Especial da ONU sobre os dereitos das persoas 

con discapacidade publicado recentemente, sinálase que “os Estados deben 

deseñar arranxos e servizos de apoio que dean ás persoas con discapacidade a 

posibilidade de elixir e exercer o control de forma directa”, indicando que “a 

miúdo, os servizos existentes incumpren esta norma”. 
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Entre os medios que posibilitan a vida independente das persoas con diversidade 

funcional está a asistencia persoal, que consiste na contratación dunha ou máis 

persoas, en función das necesidades individuais, quen como asistente persoal, na 

súa xornada laboral, facilita á persoa usuaria o desenvolvemento das tarefas da 

vida cotiá que lle permitan desenvolverse autonomamente a todos os niveis, 

tanto na vida persoal como na laboral, cívica ou política, garantindo así o 

principio de igualdade de oportunidades. 

O recoñecemento da asistencia persoal como un mecanismo de apoio para poder 

garantir a autonomía das persoas con diversidade funcional foi asumido polo 

Estado Español na Lei 39/2006, de 14 de decembro, de Promoción da 

Autonomía Persoal e Atención ás persoas en situación de dependencia (artigo 

19). 

O 14 de febreiro de 2007, o Parlamento de Galicia aprobaba por unanimidade 

unha PNL que instaba a poñer en marcha o servizo de asistencia persoal e 

tecnolóxica en Galicia, como apoio imprescindible para as actividades da vida 

diaria das persoas con diversidade funcional que queren autoxestionar as súas 

vidas. 

Na actualidade, no noso País, a asistencia persoal non corresponde co modelo 

validado polas comunidades locais nin internacionais orixinadoras desta figura, 

e prescríbese como unha axuda a domicilio estendida fóra do fogar, cun horario 

de cobertura que resulta insuficiente para garantir unha vida independente ás 

persoas beneficiarias. Ademais, como usuarias, as persoas con diversidade 

funcional teñen que xestionar o servizo a través de entidades sociais como 

intermediarias, o que non garante a autoorganización, e mediante unha figura 

laboral non acorde coas funcións desta profesión en lugar de permitir a 

configuración mais axeitada aos intereses de persoas usuarias e empregadas. 
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Deste xeito, unha medida empoderadora e vangardista, dez anos despois ten un 

desenvolvemento parcial e testemuñal. 

A Xunta aposta, na atención á diversidade funcional, polo modelo asistencialista 

fronte á autoorganización das persoas con diversidade funcional, seguindo a 

dinámica histórica de reclusión e cousificación destas persoas. Así, a realidade é 

que a maioría de persoas con diversidade funcional –mesmo tendo concedida 

esta prestación nos actuais termos- non poden acceder a unha vida independente 

en comunidade. 

Unha sociedade socialmente xusta debe garantir ás persoas con diversidade 

funcional o dereito ao control da propia vida e ao desenvolvemento desta do 

xeito máis autónomo posíbel, implementando políticas centradas na persoa 

usuaria. 

Priorizar a asistencia persoal sobre a institucionalización forzada ou inducida en 

centros ou o coidado no entorno familiar significa dignidade e autonomía para as 

persoas con diversidade funcional, así como postos de traballo dignos -que xeran 

maior retorno económico que a construción e mantemento de prazas en centros– 

e menos carga de coidados para as mulleres, que son quen fundamentalmente 

asumen as carencias do Estado social. 

En atención ao referido, o Grupo Parlamentar de En Marea formula a seguinte 

Pregunta para a súa resposta oral en Pleno: 

Que orzamento e cronograma ten previsto a Xunta nos vindeiros anos para 

garantir un Sistema Galego de Asistencia Persoal para persoas con diversidade 

funcional? 

Santiago de Compostela, 8 de xaneiro de 2018. 
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Asdo.: Paula Vázquez Verao 

Carmen Santos Queiruga 

Luís Villares Naveira 

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

 
 
 
Asinado dixitalmente por: 

 
Paula Vázquez Verao na data 08/01/2018 12:53:29 

 
Carmen Santos Queiruga na data 08/01/2018 12:53:36 

 
Luis Villares Naveira na data 08/01/2018 12:53:46 
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Á Mesa do Parlamento 

 

Patricia Vilán Lorenzo, Raúl Fernández Fernández e María Luisa 

Pierres López, deputadas e deputado pertencentes ao Grupo 

Parlamentario dos Socialistas de Galicia, ao abeiro do disposto no 

artigo 152 do Regulamento da Cámara, presentan ante esa Mesa a 

seguinte pregunta para a súa resposta oral en Pleno. 

 

Os fogos artificiais, petardos, bombas de palenque e artefactos de 

pirotecnia en xeral son un espectáculo singular, mais teñen un impacto 

negativo sobre o medio natural -especialmente a fauna- e sobre 

determinados colectivos sociais -como a nenez, as persoas maiores e as 

enfermas-. Tamén sobre os animais domésticos, especialmente sobre 

aqueles cun ouvido máis agudizado, como cans e gatos.   

 

O 30 de novembro do pasado ano, o Concello de Vilagarcía aprobaba 

por unanimidade unha moción para avaliar o emprego de métodos de 

pirotecnia máis silenciosos e cun menor impacto sobre a cidadanía, a 

fauna silvestre e os animais de compañía e domésticos. Pois é que 

Galicia conta cun decreto (o 106/2015, de 9 de xullo) sobre 

contaminación acústica, que contempla as medidas necesarias para 

previr, vixiar e corrixir a contaminación acústica e así evitar e reducir 

os danos que desta se poden derivar para a saúde humana, os bens ou o 

medio ambiente. Este decreto non é outra cousa que a norma de 

desenvolvemento da lei estatal do ruído, de 2003, e nel establécese que 

os concellos deberán contar cunha ordenanza de protección contra a 

contaminación acústica que estea adaptada á normativa básica no prazo 

máximo dun ano dende a entrada en vigor do propio decreto e que será 

a Consellería de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio a que 

aprobe unha proposta de ordenanza que servise de modelo. 

 

Pero neste decreto sobre contaminación acústica nada se di sobre 

medidas específicas que eviten situacións de perigo para a saúde 

animal, polo que, estando pendente o decreto de desenvolvemento da 

Lei de protección e benestar dos animais de compañía de Galicia, de 

2017, esta norma podería ser a máis acaída. 
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Por todo o exposto, as deputadas e o deputado que asinan formulan a 

seguinte pregunta para o seu debate en Pleno: 

 

Vai incluír o Goberno galego, no Decreto de desenvolvemento da Lei 

de protección e benestar dos animais de Compañía de Galicia 4/2017, 

de 3 de outubro, un artigo específico sobre o emprego de métodos de 

pirotecnia cun menor impacto sobre os animais? 

 

 

 Pazo do Parlamento, 8 de xaneiro de 2018 

 

 Asdo.: Patricia Vilán Lorenzo 

   Raúl Fernández Fernández 

   María Luisa Pierres López 

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

  

 

 
Asinado dixitalmente por: 

 
Patricia Vilán Lorenzo na data 08/01/2018 12:49:20 

 
Raúl Fernández Fernández na data 08/01/2018 12:49:27 

 
María Luisa Pierres López na data 08/01/2018 12:49:31 
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Á Mesa do Parlamento 

 

Patricia Vilán Lorenzo, Concepción Burgo López, Juan Manuel Díaz 

Villoslada e Matilde Begoña Rodríguez Rumbo, 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. 

 

Galicia ten dúas linguas, galego e castelán, e unha Lei de normalización 

lingüística dende o 15 de xuño de 1983. Esta lei di, no seu artigo 7.3, que 

a Xunta de Galicia promoverá, de acordo cos órganos correspondentes, a 

progresiva normalización do uso do galego na Administración de Xustiza.  

 

Mais o certo é que o uso da nosa lingua na xustiza é absolutamente 

residual e non hai datos oficiais actualizados, nin sequera cando dende 

este grupo parlamentario se lle piden expresamente ao Goberno. Así, a 

última resposta ás nosas preguntas, de data 22 de decembro de 2017, dicía 

que “a Xunta de Galicia mantén un pleno compromiso co exercicio do 

dereito ao uso do galego en xuízos por parte de calquera persoa ou 

profesional do Dereito e que a Administración autonómica promove 

diversas actuacións para garantir a cooficialidade das dúas linguas e o uso 

da lingua habitual da cidadanía nos termos previstos no artigo 231 da Lei 

Orgánica do Poder Xudicial”. Pero non dá datos sobre a actividade en 

galego dos letrados e letradas da Xunta de Galicia nin sobre as sentenzas e 

documentación xudicial, probablemente porque eses datos non son bos 

para o Goberno.  

Por todo o exposto, as deputadas e o deputado que asinan formulan a 

seguinte pregunta para o seu debate en Pleno: 

Ten feito o Goberno galego un informe cos datos oficiais do uso do galego 

na xustiza? 

Pazo do Parlamento, 8 de xaneiro de 2018 

 

Asdo.: Patricia Vilán Lorenzo 

  Concepción Burgo López 

  Juan Manuel Díaz Villoslada 

  Matilde Begoña Rodríguez Rumbo 
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Deputadas e deputado do G.P. dos Socialistas de Galicia 

 

 
Asinado dixitalmente por: 

 
Patricia Vilán Lorenzo na data 08/01/2018 12:51:53 

 
Maria de la Concepción Burgo López na data 08/01/2018 12:51:59 

 
Juan Manuel Díaz Villoslada na data 08/01/2018 12:52:04 
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Á Mesa do Parlamento 

 

Patricia Vilán Lorenzo, Raúl Fernández Fernández e María Luisa 

Pierres López, deputadas e deputado pertencentes ao Grupo 

Parlamentario dos Socialistas de Galicia, ao abeiro do disposto no 

artigo 152 do Regulamento da Cámara, presentan ante esa Mesa a 

seguinte pregunta para a súa resposta oral en Pleno. 

 

Os desprazamentos alternativos aos vehículos potencian a preservación 

do medio ambiente e a loita contra o cambio climático.  

 

Como levan tempo denunciando colectivos de usuarios da bicicleta, 

como “Pedaladas” ou “Masa Crítica”, Renfe dificulta a desexable 

combinación de tren e bicicleta para os desprazamentos. Ademais de ter 

que pagar unha tarifa extra por levar a bicicleta no tren (3 euros en 

traxectos de máis de 100 quilómetros), o billete para esta non se pode 

mercar na páxina web ou na aplicación móbil, senón que hai que facer 

obrigatoriamente a compra no despacho de billetes da estación, non 

sabendo ata o momento de chegar se hai ou non sitio para a bicicleta no 

tren, xa que o espazo destinado a estas está limitado a só 3 bicicletas 

por tren, logo de que foran eliminados outros 3 espazos para situar as 

máquinas de venda de comida e bebida. 

 

Tamén ocorre que a venda do billete para a bicicleta faise por traxectos 

completos, é dicir, non se adecúa á viaxe real da persoa usuaria desa 

bicicleta. E así, se unha persoa viaxa entre Pontevedra e Santiago en 

tren coa súa bicicleta, o enganche para esta resérvase para todo o 

traxecto entre Vigo e A Coruña, impedindo que outra persoa que suba 

en Santiago para ir ata a Coruña poda usar o mesmo enganche. 

 

A maiores, en relación coas viaxes alternativas, o EuroVelo Atlántico 

poderíase estender dende Camiña por toda a costa galega, iniciativa que 

a entidade “ConBici” pretende impulsar, aproveitando a ruta 

cicloturística do noso país veciño.  
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Por todo o exposto, as deputadas e o deputado que asinan formulan a 

seguinte pregunta para o seu debate en Pleno: 

 

Vai impulsar o Goberno galego a extensión da iniciativa EuroVelo 

Atlántico dende Camiña por toda a costa de Galicia? 

 

 

Pazo do Parlamento, 8 de xaneiro de 2018 

 

Asdo.: Patricia Vilán Lorenzo 

  Raúl Fernández Fernández 

  María Luisa Pierres López 

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

 

 
Asinado dixitalmente por: 

 
Patricia Vilán Lorenzo na data 08/01/2018 13:06:16 

 
Raúl Fernández Fernández na data 08/01/2018 13:06:21 

 
María Luisa Pierres López na data 08/01/2018 13:06:26 
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Á Mesa do Parlamento 

Luis Bará Torres, Montserrat Prado Cores, 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. 

 

1. O CEIP da Igrexa de Chapela-Redondela foi construído nos anos 60 dos 

século XX nun espazo que se viu constrinxido polo desenvolvemento de diversas 

infraestruturas. A que máis impacto negativo causou ao centro foi sen dúbida a 

construción da autoestrada do Atlántico, que nos anos 70 provocou a expropiación de 

parte dos terreos e a afectación do predio e as edificacións escolares. 

2. No ano 2015 o centro educativo viuse de novo afectado polas obras de 

ampliación da autoestrada AP 9 entre Rande o o enlace de Teis, que prevía a 

expropiación de parte dos terreos e a demolición dunha edificación destinada a vestiario 

e sala de profesores. A construción desta infraestrutura viu a agravar a situación do 

colexio, unindo ás deficiencias de ubicación, dificultades de acceso en canto a 

mobilidade e accesibilidade, impacto da autoestrada, limitacións de espazo e 

antigüidade das instalacións, unha nova perda de terreos e equipamento. 

3. Como consecuencia destes graves perxuizos, a comunidade escolar e a 

veciñanza propuxo unha solución con perspectiva de futuro, que pasaba polo traslado e 

a construción dun novo colexio nunha ubicación máis axeitada. Como resultado das 

negociacións posteriores, acordouse entre o Ministerio de Fomento, a empresa 
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concesionaria AUDASA, o concello de Redondela e a Xunta de Galiza, a construción 

dun novo centro educativo nun predio de aproximadamente 34.000 m2 situado no lugar 

de Cidadelle-Chapela. Segundo o acordo acadado, a empresa AUDASA comprometeuse 

á compra do terreo (propiedade da SAREB) e á construción do colexio dacordo coa 

normativa da consellaria de Educación (excluindo o mobiliario e equipamento). A 

administración municipal asumiu o compromiso de xestionar a recualificación dos 

terreos e a dotación dos servizos necesarios: acceso rodado, abastecemento e depuración 

de augas, subministro eléctrico e telecomunicacións. No acordo asinado fíxase como 

prazo máximo para o traslado da actividade escolar ao novo centro o inicio do curso 

2020-2021. Posteriormente, ante a presión da comunidade educativa do centro polo 

impacto das obras de ampliación da autoestrada, a Xunta de Galiza e o concello de 

Redondela anunciaron que o novo colexio entraría en funcionamento no curso 2018-

2019. Mais de momento aínda non comezaron as obras e non se prevé que se inicien a 

curto prazo. 

4. Nestes momentos a situación do centro educativo da Igrexa é insostíbel.  Os 

reiterados incumprimentos da administración local, autonómica e estatal contrastan coas 

présas por poñer en servizo a ampliación da ponte de Rande, co único fin de beneficiar á 

concesionaria da autoestrada. Unha actuación irresponsábel, que afecta gravemente á 

parroquia de Chapela xa que pon en risco a seguridade e a saúde da comunidade escolar 

e da veciñanza. E por se isto fose pouco, asistimos a unha nova burla e a un novo 

atropelo coa posta en servizo do carril de incorporación á AP9 desde Chapela en 

dirección Rande,  que está pegado ao edificio escolar, cando había un compromiso 

verbal e un acordo parlamentario para pospoñelo en tanto non comezase a actividade no 

novo centro educativo. 
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Por todo isto formúlase a seguinte pregunta para a súa resposta oral en Pleno: 

Considera a Xunta de Galiza que o impacto da ampliación da AP9 é compatíbel 

coa actividade lectiva no colexio da Igrexa-Chapela? 

 

Santiago de Compostela, 8 de xaneiro de 2018 

 

Asdo.: Luis Bará Torres 

Montserrat Prado Cores 

Noa Presas Bergantiños 

Olalla Rodil Fernández 

Xosé Luis Rivas Cruz 

Ana Pontón Mondelo  

Deputadas e deputados do G.P. do BNG 
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Xosé Luis Bará Torres na data 08/01/2018 13:25:27 

 

María Montserrat Prado Cores na data 08/01/2018 13:25:30 

 

Ana Pontón Mondelo na data 08/01/2018 13:25:31 
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Xose Luis Rivas Cruz na data 08/01/2018 13:25:33 

 

Olalla Rodil Fernández na data 08/01/2018 13:25:34 

 

Noa Presas Bergantiños na data 08/01/2018 13:25:36 
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Á Mesa do Parlamento 

Xosé Luis Rivas Cruz, Olalla Rodil Fernández, Montserrat Prado 

Cores, Ana Pontón Mondelo, 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. 

 

No DOGA de 29 de agosto de 2017, mediante decreto, crease a chamada 

Axencia Galega da Industria Forestal, que asumirá tódalas competencias da 

Dirección Xeral de Planificación e Ordenación forestal, agás a de prevención e 

loita contra os lumes forestais. 

Non houbo para a súa creación ningunha consulta nin debate coas 

organización sectoriais relacionadas co monte furtando a posibilidade, de 

presentación de achegas pola sociedade galega. 

Segundo o decreto polo que se crea a Axencia Galega da Industria 

Forestal, esta, entenderá basicamente da industria de produción forestal de 

madeira, (a día de hoxe eucaliptus e piñeiros) ,e cultivos enerxéticos. 

Poderíase deducir que a produción doutras especies madeireiras con 

posibilidades de seren utilizadas en industrias de segunda e terceira 

transformación e polo tanto xeradoras de valor engadido non terán xa cabida no 
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monte galego. Ou que a nova Axencia non atenderá ás funcións sociais e 

medioambientais que todo monte debe cumprir e terán estas carácter residual. 

A planificación das políticas de montes e as especificamente forestais 

deberían ser froito dun estudo emanado do sector e das orientacións dos expertos 

na materia e plasmados nun Plan Forestal a moi longo prazo, pois os ciclos e 

características do monte así o demandan. Pero este Plan Forestal de Galicia 

ademais de violentado e burlado está sen revisar. 

A creación da Axencia Galega da Industria Forestal antes de estar 

aprobado o Plan Forestal de Galiza, vén a suxerirnos que para a Xunta de 

Galicia, as únicas industrias que virá ter o monte galego serán as derivadas da 

produción de eucaliptus, piñeiros e cultivos enerxéticos. Todo isto danos a 

entender que as intencións das políticas do PP , aparte as frases de propaganda, 

van orientadas nese sentido. 

En Galicia, o monte público (das entidades locais menores, dos concellos, 

das deputacións provincias, da Xunta de Galicia), ocupa un escaso 4%. Ata o de 

agora, o órgano consultivo para política de montes era o Consello Forestal de 

Galicia, un órgano que aínda que tiña eivas na súa representación, nel estaban 

representados os titulares dos montes e algunhas organizacións sectoriais 

relacionadas co monte.. Agora, coa creación da Axencia Galega da Industria 

Forestal, o órgano consultivo, denominado Consello Reitor, estará composto por 

11 persoas (10 da Administración Autonómica e 1 da Administración local). 
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Por todo isto formúlase a seguinte pregunta para a súa resposta oral en 

Pleno: 

Non consideran que a creación desta Axencia lévanos a unha situación de 

intervencionismo feroz dos intereses económicos da industria da madeira e 

forestal usando, unha vez máis, como medio ó goberno galego? 

 

Santiago de Compostela, 8 de xaneiro de 2018 

 

Asdo.: Xosé Luis Rivas Cruz 

Olalla Rodil Fernández 

Noa Presas Bergantiños 

Montserrat Prado Cores 

Luis Bará Torres 

Ana Pontón Mondelo  

Deputadas e deputados do G.P. do BNG 

 

 

 

Asinado dixitalmente por: 

 

Xose Luis Rivas Cruz na data 08/01/2018 13:52:46 
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María Montserrat Prado Cores na data 08/01/2018 13:53:13 

 

Ana Pontón Mondelo na data 08/01/2018 13:53:15 

 

Olalla Rodil Fernández na data 08/01/2018 13:53:17 

 

Noa Presas Bergantiños na data 08/01/2018 13:53:18 

 

Xosé Luis Bará Torres na data 08/01/2018 13:53:20 
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Á Mesa do Parlamento 

Noa Presas Bergantiños, Xosé Luis Rivas Cruz, Ana Belén Pontón 

Mondelo, Olalla Rodil Fernández, Montserrat Prado Cores e Luis Bará Torres, 

deputadas e deputados do Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego 

(BNG), ao abeiro do disposto no Regulamento da Cámara, formulan a seguinte 

Pregunta para a súa resposta oral en Pleno. 

 

Coñecemos como interrompibilidade ao mecanismo de xestión da demanda de 

enerxía empregado para dar unha resposta rápida ás necesidades do sistema eléctrico de 

acordo a criterios técnicos e económicos que consiste en reducir a potencia activa 

demandada en resposta a unha orde emitida polo operador do sistema, Red Eléctrica. 

A lei 24/2013, do 26 de decembro, do sector eléctrico recolle no seu artigo 49 

sobre a xestión da demanda a potestade da Administración para adoptar medidas, entre 

as que se recolle a prestación do servizo de interrompibilidade xestionado polo operador 

del sistema que incentiven a mellora do servizo e a eficiencia e aforro enerxéticos, 

podendo dar o cumprimento dos obxectivos previstos en ditas medidas ao 

recoñecemento dos custos para a posta en práctica.  

Segundo a normativa relativa ao mecanismo competitivo de asignación da 

demanda de interrompibilidade (Orde IET/2013/2013 e sucesivas modificacións) o 

carácter interrompíbel asígnase mediante un procedemento de poxas que organiza e leva 

a cabo o propio operador do sistema.  

Recentemente, o goberno central fixo público para alegacións un proxecto de 

orde que modifica a anterior regulación do mecanismo competitivo de asignación do 

servizo de xestión da demanda de interrompibilidade que ten espertado as alertas na 
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industria electrointensiva e que abre diferentes incógnitas sobre como poderá afectar á 

industria situada no noso país, xa que muda de forma importante o mecanismo de 

capacidade. 

Entre outras mudanzas, segundo o novo borrador, a pretensión do goberno 

central é que os bloques de interrompibilidade adxudicados na poxa prevista para 

comezos de 2018 só cubra a duración de cinco meses, ate maio de 2018, en lugar dun 

ano enteiro. Así mesmo, tamén introduce mudanzas no sistema de pago, introducindo 

unha parte variábel, e no propio procedemento de poxa, cuxo custo recaerá nas 

empresas adxudicatarias da poxa. 

 

Debido ás consecuencias que estes cambios poden ter na industria galega, 

formúlase a seguinte pregunta para a súa resposta oral en Pleno: 

Que repercusións considera o Goberno Galego que se poden dar na industria 

electrointensiva galega co cambio no sistema de poxa que pretende o Goberno do 

Estado? 

 

Santiago de Compostela, 8 de xaneiro de 2018 

 

Asdo.: Noa Presas Bergantiños 

Xosé Luis Rivas Cruz  

Ana Belén Pontón Mondelo  

Olalla Rodil Fernández 

Montserrat Prado Cores 
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Luis Bará Torres 

Deputadas e deputados do G.P. do BNG 

 

 

 

Asinado dixitalmente por: 

 

Noa Presas Bergantiños na data 08/01/2018 17:15:01 

 

María Montserrat Prado Cores na data 08/01/2018 17:15:06 

 

Ana Pontón Mondelo na data 08/01/2018 17:15:07 

 

Xose Luis Rivas Cruz na data 08/01/2018 17:15:09 

 

Olalla Rodil Fernández na data 08/01/2018 17:15:11 

 

Xosé Luis Bará Torres na data 08/01/2018 17:15:12 
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Á Mesa do Parlamento 

Noa Presas Bergantiños, Ana Pontón Mondelo, Olalla Rodil Fernández, 

Xosé Luis Rivas Cruz, Montserrat Prado Cores e Luis Bará Torres, deputadas e 

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

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

resposta oral en Pleno. 

 

En Ferrol milleiros de veciños e veciñas, principalmente dos barrios de Caranza 

e Esteiro, están a ver como se lles pretende impor un cambio no subministro de Gas que 

empregan nos seus domicilios tras a suposta decisión por parte da empresa 

subministradora de eliminar a oferta de subministro de GLP (propano) obrigando así 

aos usuarios e usuarias a ter que optar polo subministro de Gas Natural, ou no seu 

defecto a depender do uso da tradicional bombona de butano. Esta decisión que 

entendemos fraudulenta pretende anular as regras legais do mercado e, con isto, os 

dereitos das consumidoras e consumidores.  

No mes de xullo a Dirección Xeral de Enerxía e Minas ditou resolución pola que 

se autoriza a transmisión da titularidade das instalacións de distribución de GLP 

canalizado que Repsol Butano ten nos polígonos residenciais de Caranza e Esteiro, no 

concello de Ferrol a favor de Gas Galicia SDG S.A. coa consecuente subrogación dos 

dereitos e obrigas asociados. 

Parece ser que a empresa GAS NATURAL ten expresado en documentos 

remitidos as diferentes administracións que “este hecho no supondrá ningún cambio en 

las condiciones de contratación y de servicio que la anterior empresa suministradora 
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venía prestando”, mais a realidade é que as pretensións pasan por desmantelar a rede de 

subministro de gas propano existente en Ferrol - para o que teñen tramitado as 

oportunas solicitudes de licencias - o que viría a significar a eliminación deste servizo 

vulnerando os dereitos dos usuarios e usuarias. 

Hai que indicar que moitos dos usuarios e usuarias teñen contratos de 

subministro de gas propano de carácter indefinido. Cómpre, polo tanto, garantir os 

dereitos adquiridos polos usuarios e usuarias nos seus contratos de contar, nas 

instalación das súas vivendas, con subministro de gas propano que debe ser compatíbel 

coa solicitude da empresa para desenvolver o proxecto da instalación do gas natural nas 

urbanizacións de Caranza e Esteiro e que sexan os usuarios e usuarias quen decidan que 

tipo de gas queren se o que veñen recibindo até o de agora ou se pretenden mudar a Gas 

Natural. 

 

Por todo isto formúlase a seguinte pregunta para a súa resposta oral en Pleno: 

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

vulneración de dereitos da veciñanza de Ferrol nos casos imposición de substitución do 

gas propano?  

 

Santiago de Compostela, 8 de xaneiro de 2018 

 

Asdo.: Noa Presas Bergantiños 

Luis Bará Torres 
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Olalla Rodil Fernández 

Xosé Luis Rivas Cruz 

Montserrat Prado Cores 

Ana Pontón Mondelo  

Deputadas e deputados do G.P. do BNG 

 

 

 

Asinado dixitalmente por: 

 

Noa Presas Bergantiños na data 08/01/2018 17:19:10 

 

María Montserrat Prado Cores na data 08/01/2018 17:19:15 

 

Ana Pontón Mondelo na data 08/01/2018 17:19:16 

 

Xose Luis Rivas Cruz na data 08/01/2018 17:19:18 

 

Olalla Rodil Fernández na data 08/01/2018 17:19:19 

 

Xosé Luis Bará Torres na data 08/01/2018 17:19:21 
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Á Mesa do Parlamento 

Noa Presas Bergantiños, Xosé Luis Rivas Cruz, Ana Belén Pontón 

Mondelo, Olalla Rodil Fernández, Montserrat Prado Cores e Luis Bará Torres, 

deputadas e deputados do Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego 

(BNG), ao abeiro do disposto no Regulamento da Cámara, presentan a seguinte 

Pregunta para a súa resposta oral en Pleno, relativa á aprobación polo goberno do 

incremento do canon polo uso ou aproveitamento das augas para produción 

hidroeléctrica e as súas repercusións. 

 

Recentemente coñecemos como o Consello de Ministros do Goberno do Estado 

aprobou o venres 9 de xuño un incremento do canon destinado a gravar o uso ou 

aproveitamento das augas continentais que se empregan para a produción de enerxía 

eléctrica. Desenvólvese esta suba por medio do Real Decreto-lei 10/2017, do 9 de xuño, 

polo que se adoptan medidas urxentes para paliar os efectos producidos pola sequía en 

determinadas bacías hidrográficas e modifícase o texto refundido da Lei de Aguas, 

aprobado por Real Decreto Lexislativo 1/2001, do 20 de xullo. 

A partir deste momento, as compañías produtoras de enerxía eléctrica pagarán o 

tipo do 25,5%, o que suporá un incremento de custes para o sector cuxa repercusión 

pode rematar caendo de forma directa sobre as persoas consumidoras. Máis aínda, tendo 

en conta que até o momento non hai orzamentos estatais aprobados polo que se dificulta 

a opción de que o Estado asuma este incremento desde os propios orzamentos do Estado 

para evitalo.  
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Por todo isto formúlase a seguinte pregunta para a súa resposta oral en Pleno: 

Cal é a avaliación do goberno galego sobre a utilidade e consecuencias para as 

persoas consumidoras do incremento do canon hidroeléctrico recollido no Decreto-lei 

10/2017? 

 

Santiago de Compostela, 8 de xaneiro de 2018 

 

Asdo.: Xosé Luis Rivas Cruz 

Noa Presas Bergantiños 

Olalla Rodil Fernández 

Montserrat Prado Cores 

Luis Bará Torres 

Ana Belén Pontón Mondelo  

Deputadas e deputados do G.P. do BNG 

 

 

 

Asinado dixitalmente por: 

 

Noa Presas Bergantiños na data 08/01/2018 17:22:28 

 

María Montserrat Prado Cores na data 08/01/2018 17:22:34 

 

Ana Pontón Mondelo na data 08/01/2018 17:22:35 
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Xose Luis Rivas Cruz na data 08/01/2018 17:22:37 

 

Olalla Rodil Fernández na data 08/01/2018 17:22:38 

 

Xosé Luis Bará Torres na data 08/01/2018 17:22:40 
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Á Mesa do Parlamento 

Noa Presas Bergantiños, Xosé Luis Rivas Cruz, Ana Belén Pontón Mondelo, 

Olalla Rodil Fernández, Montserrat Prado Cores e Luis Bará Torres, deputadas e 

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

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

resposta oral en Pleno. 

 

En Outubro de 2016 Xunta de Galiza e Deputación de Ourense aumentaron a 

súa participación no accionariado da empresa Meisa, propietaria de la estación de esquí 

de Cabeza de Manzaneda, despois de asumir en solitario unha ampliación de capital. 

Respectivamente, a Xunta de Galiza ostenta o 49,65% e a Deputación ourensá o 49,45% 

aos que se suman o concello de Manzaneda, o concello da Pobra de Trives e Oca 

Hotels. 

A sociedade Meisa é polo tanto de capital maioritariamente público e ten 

actualmente un contrato firmado coa cadea hoteleira que vencía a final de ano. A finais 

de setembro fíxose público que a Xunta de Galiza tiña proposto no consello de 

administración que non se prorrogase automaticamente o contrato e que se sacase a 

concurso público a xestión das instalacións. Porén, a Deputación de Ourense bloqueou 

esta proposta. Preguntado no Pleno, o presidente da Deputación de Ourense contestou 

ao Bloque Nacionalista Galego que non era o momento axeitado por mor dunhas obras 

de acondicionamento.  

Doutra banda, alén do longo historial de insuficiencia económica e dificultades 

de xestión desta Estación de esquí, non podemos deixar de sinalar tamén que analizado 

o Informe sobre contas rendidas en 2016 correspondentes ao exercicio 2015 do 
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Consello de Contas, chama a atención que non rendera as súas contas e fora polo tanto 

imposíbel a súa fiscalización, unha cuestión de enorme gravidade ao tratarse dunha 

entidade con tal volume de participación pública e á que ás institucións participantes 

teñen achegado importantes contías económicas.  

 

Por todo isto formúlase a seguinte pregunta para a súa resposta oral en Pleno: 

Cal é a alternativa da Xunta de Galiza para o futuro da Estación de Esquí de 

Manzaneda?  

 

Santiago de Compostela, 8 de xaneiro de 2018 

 

Asdo.: Noa Presas Bergantiños 

Xosé Luis Rivas Cruz 

Ana Belén Pontón Mondelo  

Olalla Rodil Fernández 

Montserrat Prado Cores 

Luis Bará Torres 

Deputadas e deputados do G.P. do BNG 

 

 

 

Asinado dixitalmente por: 

 

Noa Presas Bergantiños na data 08/01/2018 17:28:10 
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María Montserrat Prado Cores na data 08/01/2018 17:28:15 

 

Ana Pontón Mondelo na data 08/01/2018 17:28:16 

 

Xose Luis Rivas Cruz na data 08/01/2018 17:28:18 

 

Olalla Rodil Fernández na data 08/01/2018 17:28:19 

 

Xosé Luis Bará Torres na data 08/01/2018 17:28:21 
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Á Mesa do Parlamento 

Noa Presas Bergantiños, Ana Belén Pontón Mondelo, Olalla Rodil 

Fernández, Xosé Luis Rivas Cruz, Montserrat Prado Cores e Luis Bará Torres, 

deputadas e deputados do Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego 

(BNG), ao abeiro do disposto no Regulamento da Cámara, formulan a seguinte 

Pregunta para a súa resposta oral en Pleno, relativa á recuperación pública dos saltos 

hidroeléctricos. 

 

O sector enerxético ten para Galiza un valor estratéxico, polo que representa no 

seu PIB e por ser un factor relevante para a produción industrial. A pesares desa 

importancia, Galiza apenas contou con capacidade para deseñar e aplicar una estratexia 

enerxética propia, orientada a un aproveitamento endóxeno dos seus recursos 

enerxéticos. 

Así, o deseño da produción eléctrica en Galiza caracterizouse por ser un deseño 

alleo, dende a esfera estatal, onde os poderes públicos galegos non tiveron nunca voz 

nin voto, e foi tamén e en consecuencia un deseño contrario aos intereses e necesidades 

de Galiza. Un dos exemplos máis evidentes atopámolo no desenvolvemento da enerxía 

hidráulica en Galiza e a conseguinte construción de presas e encoros, cunhas fortísimas 

consecuencias sociais e medioambientais no noso territorio, unha concepción franquista 

co obxectivo de subministrar enerxía ao centro do Estado sen que nin o noso país nin 

especificamente as zonas afectadas obtivesen compensación ou beneficio de ningún 

tipo.  

As compañías eléctricas explotan en Galiza a maior parte das centrais 

hidráulicas existentes. Fano a través de concesións outorgadas polo Estado con 

duracións de entre 50 e 75 anos. Parte delas mesmo foron transferidas a mans privadas 
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no último cuarto de século mediante o proceso de privatización das empresas públicas 

do extinto INI, o que permitiu aumentar o crecente negocio do sector.  

En todo caso, a gran maioría das centrais hidroeléctricas foron construídas hai 

xa décadas, sendo investimentos que, debido á estrutura do mercado eléctrico, están 

sobradamente amortizados, sendo na práctica unhas máquinas de xerar beneficios 

grazas a decisións políticas discrecionais e ao uso privado que realizan dun ben público 

como é a auga.   

Boa parte das concesións caducan nos próximos anos, o que pon sobre a mesa o 

escenario futuro unha vez rematada a concesión e xa que logo, a expectativa do regreso 

desas instalacións á xestión pública. Nese escenario, sería máis que desexábel que a 

xestión e explotación se levase a cabo directamente a través dos poderes públicos. Así, 

consideramos que a creación dunha empresa pública galega sería o instrumento acaído 

para garantir a titularidade pública e unha xestión que teña en conta as necesidades do 

país.  

En resposta a unha pregunta do Grupo Parlamentar do BNG a pasada lexislatura, 

o Director Xeral de Augas de Galiza anunciou que ante o remate das concesións de 

saltos hidroeléctricos a Xunta avaliará o seu futuro uso tras o desenvolvemento dos 

expedientes administrativos e confirmou que só existe un salto con cláusula social, das 

44 centrais de gran hidráulica. 

Recuperar a xestión pública das centrais é unha cuestión estratéxica. Cabe ter en 

conta que como consecuencia dos procesos de privatización, as compañías fixéronse 

cunha serie de instalacións construídas con investimentos públicos e cuxa produción é 

case todo beneficio é para elas. A xestión pública dos saltos e encoros permitiría á 

administración galega a obtención de recursos e o deseño de medidas que revertan no 

beneficio das zonas afectadas polos mesmos, especialmente na xestión da produción 

eléctrica, de xeito que os habitantes das zonas afectadas, en especial aqueles con 
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condicións económicas e sociais máis desfavorábeis poidan ter unha menor factura do 

seu consumo eléctrico.  

Esta medida entronca coa óptica de que se deben diferenciar tarifas en función 

da condición dun territorio en relación coa produción eléctrica, unha óptica que o BNG 

leva tempo a reivindicar, e que en Galiza tería a súa concreción nunha tarifa eléctrica 

galega acorde á nosa condición de produtores excedentarios de enerxía eléctrica. 

Por último, cómpre salientar tamén que, recentemente, o diario “Público” 

sinalaba que “o goberno (do Estado) intenta esquivar a eminente nacionalización das 

hidroeléctricas”, e engadía que, a pesares de que o goberno rexeitaba aclarar os seus 

plans ante o inicio da caducidade en cascada das concesións máis rendíbeis do sector 

eléctrico, manobraba para evitar que a súa xestión pase a ser pública. De confirmarse 

estes feitos suporían un novo atranco por parte do goberno central a un 

desenvolvemento enerxético propio.  

 

Polo exposto, formulamos a seguinte pregunta para a súa resposta oral en Pleno: 

Que iniciativas ten previsto levar a cabo a Xunta de Galiza ante o remate das 

concesións de saltos hidroeléctricos? 

 

Santiago de Compostela, 8 de xaneiro de 2018 

 

Asdo.: Noa Presas Bergantiños 

Ana Belén Pontón Mondelo  

Olalla Rodil Fernández 
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Xosé Luis Rivas Cruz 

Montserrat Prado Cores 

Luis Bará Torres 

Deputadas e deputados do G.P. do BNG 

 

 

 

Asinado dixitalmente por: 

 

Noa Presas Bergantiños na data 08/01/2018 17:33:17 

 

María Montserrat Prado Cores na data 08/01/2018 17:33:21 

 

Ana Pontón Mondelo na data 08/01/2018 17:33:22 

 

Xose Luis Rivas Cruz na data 08/01/2018 17:33:24 

 

Olalla Rodil Fernández na data 08/01/2018 17:33:25 

 

Xosé Luis Bará Torres na data 08/01/2018 17:33:27 

 

73362



       

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

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 as medidas a adoptar diante do expediente de 

regulación de emprego no Grupo Banco Popular-Pastor e Santander. 

 

O Grupo Popular- Pastor e Banco Santander veñen de presentar un expediente 

de regulación de emprego que afectará a máis de 2.000 persoas no conxunto do Estado, 

a pretensión e desfacerse de 1.585 traballadores e traballadoras, e pasar a 575 persoas do 

Popular a subcontratas do Santander.. En Galiza as persoas afectadas poden ser arredor 

de 200 entre as dúas entidades e outras 200 de empresas auxiliares do grupo. 

Este ERE ven a sumarse ao levado a cabo polo Banco Popular-Pastor no 2016. 

Cando o Banco Pastor foi adquirido en 2011 polo Bando Popular, tiña en Galiza 4.100 

traballadores/as e 588 oficinas, e representaba arredor do 18% do mercado financeiro 

galego. A absorción supuxo xa naquel entón, como ten de denunciado o cadro de 

persoal do banco a través dun intenso calendario de mobilizacións, unha verdadeira 

operación de liquidación dunha entidade financeira galega, das máis importantes en 

termos de volume de negocio, número de traballadoras e traballadores e rede de 

oficinas. Con todo a operación recibiu todo apoio do Goberno galego en mans do 

Partido Popular, acorde coa súa actuación continúa de exercer de delegados do poder. 
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Tras a compra hai uns meses do Banco Popular por parte do Santander, polo 

prezo simbólico dun euro, pretenden dar outro golpe de graza. O sistema financeiro, 

máis unha vez, pretende buscar maiores beneficios a conta de deixar tirad@s a 

traballadores e traballadoras. 

Este novo ERE significa continuar co proceso de “reestruturación” do sector 

financeiro, co obxectivo de concentrar e centralizar a toma de decisións, un proceso ao 

que se destinaron máis de 60.000 millóns de euros de fondos públicos, dos que o Bando 

de España ven de recoñecer que só se van recuperar unha mínima parte. Para Galiza este 

proceso ten nefastas consecuencias, perda de capacidade e decisión financeira, 

exclusión dunha parte importante da poboación do mesmo e a perda de centos de postos 

de traballo. 

Este ERE é cualificado de innecesario e inxustificado por parte d@s 

representantes d@s traballadores/as, toda vez que teñen que realizar sistematicamente 

prolongacións de xornada. Resulta indecente que o Grupo Santander veña de declarar 

millóns de euros de beneficios e ao tempo bote xente á rúa. 

Estamos de novo diante dun proceso de destrución de emprego, e de perda de 

capacidade financeira, de novo a expensas do que decidan en Madrid, en base aos seus 

intereses e nos aos de Galiza. 

O BNG súmase á preocupación d@s traballadores e traballadoras por este ERE, 

mais tamén pola situación futura do persoal da rede do grupo bancario, porque todo 

evidencia que este é un banzo no proceso descrito, mais non o final. 
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Por todas as razóns expostas formúlase a seguinte pregunta para a súa resposta 

oral en Pleno: 

Que actuacións ten realizado o Goberno galego diante o ERE presentado no 

Grupo Banco Popular- Pastor e Santander., que pode supoñer a perda de arredor de 400 

postos de traballo en Galiza? 

 

Santiago de Compostela, 8 de xaneiro de 2018 

 

Asdo.: Montserrat Prado Cores 

Noa Presas Bergantiños 

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 08/01/2018 17:39:42 

 

Ana Pontón Mondelo na data 08/01/2018 17:39:46 
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Xose Luis Rivas Cruz na data 08/01/2018 17:39:49 

 

Olalla Rodil Fernández na data 08/01/2018 17:39:51 

 

Noa Presas Bergantiños na data 08/01/2018 17:39:52 

 

Xosé Luis Bará Torres na data 08/01/2018 17:39:54 
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Á Mesa do Parlamento 

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

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

deputadas e deputados do Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego 

(BNG), ao abeiro do disposto no Regulamento da Cámara, presentan a seguinte 

Pregunta para a súa resposta oral en Pleno, relativa as accións realizadas polo 

Goberno galego para rebaixar o prezo dos alimentos para persoas celíacas. 

 

Segundo o informe sobre o prezo dos alimentos para celíacos do ano 

2017, elaborado pola FACE (Federación de Asociacións de Celíacos do Estado), 

na que se integra ACEGA (Asociación de Celíacos de Galiza), a diferenza de 

prezos na compra anual só de produtos básicos para unha persoa celíaca é de 

1.040 €. 

Na precampaña electoral das eleccións ao Parlamento Galego celebradas 

no ano 2016, en concreto o 30 de agosto de 2016 en Ferrol, o presidente Feixóo 

anunciou que lle pediría ao Goberno Central unha rebaixa no IVE para os 

alimentos sen glute. 

 

Por este motivo, e pasado máis dun ano desa promesa electoral, formúlase 

a seguinte pregunta para a súa resposta oral en Pleno: 
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Cando agarda o Goberno galego que se concrete a proposta de rebaixa do 

IVE para os alimentos sen glute que prometeu o Presidente da Xunta na campaña 

electoral das eleccións ao Parlamento Galego celebradas no ano 2016? 

 

Santiago de Compostela, 9 de xaneiro de 2018 

 

Asdo.: Montserrat Prado Cores 

Noa Presas Bergantiños 

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 09/01/2018 10:27:17 

 

Ana Pontón Mondelo na data 09/01/2018 10:27:22 

 

Xose Luis Rivas Cruz na data 09/01/2018 10:27:23 
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Olalla Rodil Fernández na data 09/01/2018 10:27:27 

 

Noa Presas Bergantiños na data 09/01/2018 10:27:28 

 

Xosé Luis Bará Torres na data 09/01/2018 10:27:30 
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Á Mesa do Parlamento 

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

Rivas Cruz, Olalla Rodil Fernández e Noa Presas Bergantiños, deputadas e deputados 

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

no Regulamento da Cámara, presentan a seguinte 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, 9 de xaneiro de 2018 

 

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 09/01/2018 10:28:33 

 

Ana Pontón Mondelo na data 09/01/2018 10:28:38 

 

Xose Luis Rivas Cruz na data 09/01/2018 10:28:39 

 

Olalla Rodil Fernández na data 09/01/2018 10:28:40 

 

Noa Presas Bergantiños na data 09/01/2018 10:28:42 

 

Xosé Luis Bará Torres na data 09/01/2018 10:28:43 
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Á Mesa do Parlamento 

Montserrat Prado Cores, Ana Pontón Mondelo, Xosé Luis Rivas 

Cruz, 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 

Pregunta para a súa resposta oral en Pleno, relativa á intención de conservas 

Calvo de pechar as instalación situadas en Esteiro. 

 

Representantes do Comité de empresa de Conservera de Esteiro S.A, 

puxéronse en contacto co Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego 

para trasladarnos a súa preocupación pola intención da empresa de pechar as 

instalación situadas en Esteiro e trasladar tanto a produción como @s 

traballadores/as á factoría que o Grupo ten en Carballo. 

A súa preocupación ven dada polas terríbeis consecuencias que esta 

decisión de consumarse terán sobre o emprego da factoría e da comarca en xeral, 

porque o conxunto dos postos de traballo tanto directos como indirectos superan 

os trescentos. 

 

Toda vez que este Grupo empresarial recibe cuantiosas axudas públicas 

formulamos a seguinte pregunta para a súa resposta oral en Pleno: 
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Ten coñecemento o Goberno galego da pretensión da Conservera de 

Esteiro S.A de pechas as súas instalacións e trasladar a produción a Carballo? 

 

Santiago de Compostela, 9 de xaneiro de 2018 

 

Asdo.: Montserrat Prado Cores 

Xosé Luis Rivas Cruz  

Ana Pontón Mondelo  

Olalla Rodil Fernández 

Noa Presas Bergantiños 

Luis Bará Torres 

Deputadas e deputados do G.P. do BNG 

 

 

 

Asinado dixitalmente por: 

 

María Montserrat Prado Cores na data 09/01/2018 10:30:19 

 

Ana Pontón Mondelo na data 09/01/2018 10:30:24 

 

Xose Luis Rivas Cruz na data 09/01/2018 10:30:26 
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Olalla Rodil Fernández na data 09/01/2018 10:30:27 

 

Noa Presas Bergantiños na data 09/01/2018 10:30:29 

 

Xosé Luis Bará Torres na data 09/01/2018 10:30:30 
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Á Mesa do Parlamento 

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

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

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

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

resposta oral en Pleno, relativa ás medidas a tomar para a recuperación da sardiña. 

 

Diversos informes científicos insisten na escaseza de capturas de sardiña que se 

ven producindo nos últimos anos, así como a diminución do stock. Constatan reducións 

alarmantes, polo que dende diversos foros reclámase a necesidade de tomar medidas 

urxentes. Medidas precisas para a recuperación do stock e para minimizar a repercusión 

naqueles sectores que teñen unha maior vinculación con esta especie como son o cerco e 

o xeito. 

O criterio de regulación da pesquería da sardiña foi modificado no ano 2014, de 

xeito que se estableceu un Plan de xestión para os buques dos censos do Caladoiro do 

Cantábrico e Noroeste, quedando redactado do seguinte xeito “ As embarcacións que 

realicen pesquerías de cerco atenderán ao volume de capturas e desembarques, por día 

natural, aos límites máximos seguintes: Ningún”. 

Medidas coma esta, defendida pola consellaría do Mar, reflicten ou 

descoñecemento ou actuación temeraria, xa que todos os indicadores apuntan a unha 

situación crítica ante a que se fai preciso actuar. 
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Por estas razóns formúlase a seguinte pregunta para a súa resposta oral en Pleno: 

Que medidas pensa adoptar o Goberno galego para resolver o problema das 

flotas do cerco e do xeito diante da escaseza de sardiña? 

 

Santiago de Compostela, 9 de xaneiro de 2018 

 

Asdo.: Montserrat Prado Cores 

Noa Presas Bergantiños 

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 09/01/2018 10:31:33 

 

Ana Pontón Mondelo na data 09/01/2018 10:31:38 

 

Xose Luis Rivas Cruz na data 09/01/2018 10:31:39 

 

73377



       

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

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 

 

 

3 

 

Olalla Rodil Fernández na data 09/01/2018 10:31:41 

 

Noa Presas Bergantiños na data 09/01/2018 10:31:42 

 

Xosé Luis Bará Torres na data 09/01/2018 10:31:47 
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Á Mesa do Parlamento 

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

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, relativa ao novo Regulamento de Ordenación e Funcións do 

Servizo de Gardacostas. 

 

O pasado día 28 de xullo, o Consello da Xunta de Galicia aprobaba un proxecto 

de decreto de ordenación e funcionamento do Servizo de Gardacostas de Galicia, sendo 

remitido o mesmo ao Consello Consultivo de Galicia. Dita normativa está a conseguir o 

rexeitamento do colectivo deste persoal por conter postulados contrarios a Lei de 

Gardacostas. De entre estes sobresae a blindaxe dos cargos de libre designación, 

Subdirector, xefes/as do servizo e xefes/as das unidades operativas poderán ser persoal 

alleo ao Servizo de Gardacostas e pasarán a ser dotados das atribución propias dos 

funcionarios deste Servizo, isto é: axentes da autoridade con uniforme, placa, insignia e 

carné profesional, podendo exercer os labores de dito corpo sen ter ningunha das súas 

atribucións. 

No apartado d@s xefes das unidades operativas, ademais de ser nomead@s a 

dedo, algo sobre o que xa se ten pronunciado reiteradamente os tribunais de xustiza con 

sentenzas que declaran ilegal a catalogación de ditos postos como LD, agora poderán 

realizar función d@s titulad@s náutico pesqueir@s (patróns/as e mecánic@s) sen que 

ocuparan estas prazas, sempre que teñan a titulación correspondente, podendo realizar 

as funcións de dous postos de traballo e cortando as posibilidades de que estas prazas 
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poidan ser ofertadas e ocupadas por outra persoa, precarizando as funcións do persoal 

do propio Servizo. 

Tamén é de salientar a creación dunha nova escala operativa (C1) que non 

aporta unha regulación regrada de promoción interna clara, por mérito, capacidade e 

competencia. A imposición dun modelo xerarquizado, que pretende que @s axentes 

desenvolvan as súas actuacións baixo ordes ou mando directo e non co criterio xeral de 

actuación: “cumprindo plans ou programas de actuacións ordinarios ou 

extraordinarios, ou en virtude de denuncias, requirimentos, propia iniciativa ou orde 

dos superiores”. A todo o anterior hai que sumar o feito de que na mesa de negociación 

non se tivo en conta as especiais condicións de traballo deste colectivo. 

 

Estas son as razóns polas que se formula a seguinte pregunta para a súa resposta 

oral en Pleno: 

Coida o Goberno galego que se mellora o Servizo de Gardacostas ,coa blindaxe 

dos cargos de libre designación, Subdirector, xefes/as do servizo e xefes/as das unidades 

operativas, permitindo que poidan ser persoal alleo a este Servizo e pasando a ser 

dotad@s das atribución propias dos funcionarios do mesmo? 

 

Santiago de Compostela, 9 de xaneiro de 2018 

 

Asdo.: Montserrat Prado Cores 

Luis Bará Torres 
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Noa Presas Bergantiños 

Olalla Rodil Fernández 

Xosé Luis Rivas Cruz 

Ana Pontón Mondelo  

Deputadas e deputados do G.P. do BNG 

 

 

 

Asinado dixitalmente por: 

 

María Montserrat Prado Cores na data 09/01/2018 10:35:05 

 

Ana Pontón Mondelo na data 09/01/2018 10:35:09 

 

Xose Luis Rivas Cruz na data 09/01/2018 10:35:11 

 

Olalla Rodil Fernández na data 09/01/2018 10:35:12 

 

Noa Presas Bergantiños na data 09/01/2018 10:35:14 

 

Xosé Luis Bará Torres na data 09/01/2018 10:35:15 

 

73381



       

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

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 as medidas a tomar para evitar as consecuencias 

derivadas dos incendios forestais nas rías e nos bancos marisqueiros. 

 

Nos días finais da primeira quincena do mes de outubro de 2017 Galiza sufriu o 

impacto da máis importante vaga de lumes da última década. As primeiras estimacións 

oficiais comunicadas pola Xunta de Galiza o pasado día 18 de outubro indicaban 

arredor de 35.500 hectáreas de superficie afectada ás que haberá que engadir as 12.600 

ha que segundo os datos de Medio Rural tiñan ardido até esta nova traxedia. Sen dúbida, 

as consecuencias destes acontecementos veranse no noso país en múltiples aspectos, 

tamén en moitos ámbitos da nosa economía sobre os que cómpre estar vixiante e 

anticiparse.  

A tremenda vaga de lumes que asolou o noso país arrasou con centos de 

hectáreas nas que quedan as cinzas da vexetación queimada sen ningunha protección 

que as suxeite. De non tomarse medidas todas esas cinzas e terras desprovistas de manto 

vexetal, poden acabar en algúns casos directamente no mar, e noutros nos nosos ríos, e 

logo como aluvión nos bancos marisqueiros das nosas rías con tráxicas consecuencias. 

É polo tanto preciso tomar medidas para que as previsíbeis choivas do outono e 

inverno non produzan efectos irreparábeis nos ecosistemas mariños, razón pola cal 

formúlase a seguinte pregunta para a súa resposta oral en Pleno: 
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Que medidas ten tomado ou vai tomar a Consellaría de Pesca e Marisqueo para 

a fixación dos terreos onde se teñen producido incendios e evitar que cheguen ás rias 

galegas? 

 

Santiago de Compostela, 9 de xaneiro de 2018 

 

Asdo.: Montserrat Prado Cores 

Noa Presas Bergantiños 

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 09/01/2018 10:37:14 

 

Ana Pontón Mondelo na data 09/01/2018 10:37:18 

 

Xose Luis Rivas Cruz na data 09/01/2018 10:37:20 

 

Olalla Rodil Fernández na data 09/01/2018 10:37:21 
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Noa Presas Bergantiños na data 09/01/2018 10:37:22 

 

Xosé Luis Bará Torres na data 09/01/2018 10:37:24 
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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, sobre a inmediata posta 

en marcha do Centro de Día de Cambados. 

 

No Proxecto de Lei de Orzamentos da Xunta para 2018, na Memoria do 

Consorcio Galego de Servizos de Igualdade e Benestar, sinálase que un dos 

Centros de Atención ás persoas maiores que se porá en marcha en 2018 será o de 

Cambados, que xa figuraba nos Orzamentos de 2017, indicando que, neste ano 

2017, sería un dos novos centros de día que se poría en funcionamento.  

O centro de día de Cambados é unha demanda social, nun concello con 2.803 

persoas maiores de 65 anos (2016), e unha promesa do PP longamente 

incumprida. 

En 2010, a daquela Conselleira de Traballo e Benestar, Beatriz Mato, anuncia a 

construción desta infraestrutura social, cunhas corenta prazas, en terreos 

municipais. 

As obras, nas que se gastaron uns 800.000 € de fondos autonómicos, non foron 

iniciadas ata 2014, sendo o 9 de novembro de 2015 cando representantes da 

Xunta acoden a Cambados para certificar a realización do edificio, sen ter 

avisado ao Concello de Cambados. 

Tras infrutuosas preguntas por parte da Concellaría de Servizos Sociais, Sanidade 

e Terceira Idade do Concello de Cambados á Xunta, o 7 de decembro de 2015, a 

Xunta recomenda ao Concello de Cambados que se incorpore ao Consorcio 

Galego de Servizos de Igualdade e Benestar, o que o Concello acepta e executa, a 
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diferenza do Goberno municipal do PP, que en 2007 rexeitou adherir o Concello 

de Cambados a dito Consorcio.  

Nos Orzamentos da Xunta para 2016, na partida para Cambados relativa a 

persoas maiores e dependentes, a Xunta só consigna 12,99 €. 

En novembro de 2016, a Xunta comprométese a abrir o centro “o antes posible”, 

sinalando a data de marzo de 2017.  

En marzo de 2017, Xunta e Concello de Cambados asinan un convenio para 

sacar a concurso a compra de material do centro, achegando o Concello 20.000 €, 

para o cal a administración local dispón partida orzamentaria. 

Nos Orzamentos da Xunta de 2017 si se inclúen partidas para a xestión e 

equipamento do Centro de Día de Cambados pero o anuncio da licitación para a 

contratación da subministración para o equipamento non se publica ata o 8 de 

xuño de 2017. 

O pasado 6 de novembro de 2017, na Comisión 3ª de Economía, Facenda e 

Orzamentos do Parlamento de Galiza, o Xerente do Consorcio Galego de 

Servizos de Igualdade e Benestar, Perfecto Rodríguez Muíños, e a Deputada do 

Partido Popular Marta Rodríguez Arias faltaron á verdade en relación ao Centro 

de Día de Cambados. O primeiro, porque afirmou que o edificio xa estaba 

equipado, e a segunda porque dixo que existía un convenio asinado polo 

Concello e a Deputación para equipalo, cando ningunha das dúas cousas é certa. 

O Consorcio Galego de Servizos de Igualdade e Benestar asinou dous convenios 

co Concello: un para o equipamento e amoblado do Centro de Día e outro para 

licitar a súa xestión. O procedemento para equipar e amoblar o edificio comezou 

o 2 de xuño e rematou o 16 de outubro, pero o centro, a día de hoxe, segue sen 

estar amoblado ou equipado. No relativo á licitación da xestión, non consta en 

ningures que ese procedemento se iniciara.  
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Polo exposto, a deputada que subscribe pertencente ao Grupo Parlamentario de 

En Marea, formula a seguinte pregunta para a súa resposta oral en Pleno: 

 

Cando ten pensado a Xunta acometer a apertura do procedemento de licitación da 

xestión do Centro de Día de Cambados? 

 

Santiago de Compostela, 9 de xaneiro de 2018. 

 

 

Asdo.: Paula Vázquez Verao 

Deputada do G.P. de En Marea. 

 

 

 

Asinado dixitalmente por: 

 

Paula Vázquez Verao na data 09/01/2018 10:39:22 
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Á MESA DO PARLAMENTO 

 

Paula Vázquez Verao, Luís Villares Naveira, Marcos Cal Ogando e Antón 

Sánchez García, deputada e deputados pertencentes ao 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. 

 

Tras a adxudicación dos contratos de transporte da denominada “Primeira Fase” 

do Plan de Transporte Público de Galiza, xeneralizáronse as disfuncións en todo 

o país. Entre os problemas do desenvolvemento do novo Plan atópase a supresión 

de liñas de transporte na Terra Cha. 

Suprimíranse dúas liñas entre Muimenta e Lugo (a das 7:30 h e a das 15:00 h) e 

tres entre Lugo e Muimenta, que incluían paradas no HULA. Tras protestas 

veciñais e mobilización de colectivos sociais do municipio, o servizo de bus entre 

a localidade e Lugo foi restaurado, con cinco viaxes por día, con servizos tamén 

en Cospeito e Castro de Rei. 

No concello de Castro de Rei suprimíronse liñas de buses, aprobando o Pleno do 

Concello de Castro de Rei, por unanimidade, a necesidade de aumentar as liñas 

de transporte colectivo de viaxeiros e viaxeiras no municipio. 

No caso de Vilalba, a empresa Arriva Noroeste renunciara a rutas que unían 

Lugo con Vilalba e Autos Lozano non tiña interese no percorrido de Lugo a 

Vilalba, que paraba en lugares de Outeiro de Rei, Ribeiras de Lea, Arneiro ou 

Feira do Monte. Tras a entrada en vigor do plan de transportes, distintas 

parroquias do Concello (San Simón da Costa, Samarugo, Lanzós, Goiriz e 

Corvelle) manifestaron o seu malestar polo empeoramento das comunicacións.  
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En xeral, os horarios, frecuencias e alongamento das viaxes fan que o servizo de 

bus diste de ser o axeitado para a poboación chairega. 

A supresión de liñas de transporte colectivo de viaxeiros e viaxeiras é un golpe 

máis para o medio rural, tendo en conta, ademais a alta porcentaxe de poboación 

avellentada que utiliza este medio de transporte para acceder a citas médicas ou 

para acudir a facer xestións administrativas. 

Como xa denunciáramos dende En Marea, a chamada “primeira fase” do plan 

fíxose sen diálogo coa sociedade civil directamente afectada e de xeito 

improvisado, en lugar de elaborar un plan serio e a longo prazo que adapte o 

transporte de viaxeiros/as por estrada ás necesidades da poboación.  

A sentenza do Tribunal Supremo en marzo de 2016 que anulaba 129 concesións 

de transporte público por estrada ao considerar que a Resolución do 26 de 

febreiro de 2010, da Dirección Xeral de Mobilidade pola que se aproba o Plano 

de Modernización das concesións de transporte público regular permanente de 

persoas de uso xeral por estrada de Galiza incumpría o Regulamento 1370/2007, 

provocou a necesidade de elaborar unha lei de xeito urxente (Lei 10/2016, do 19 

de xullo, de medidas urxentes para a actualización do sistema de transporte 

público de Galicia). 

A Xunta acometeu improvisadamente o que denomina “Primeira Fase” do Plan 

de Transporte Público de Galicia e a partir de 2019 debe ter implantado o plan 

definitivo, co cal dende En Marea instamos a comezar xa un diálogo social que 

permita establecer a mobilidade de viaxeiros/as por estrada adecuada ao noso 

país e que, particularmente, cubra as necesidades da poboación das comarcas 

rurais, como a Terra Cha. 

A Lei 10/2016, do 19 de xullo, de medidas urxentes para a actualización do 

sistema de transporte público de Galicia, ten como finalidade teórica “facilitar a 
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mobilidade das persoas en termos de igualdade, seguridade, calidade, eficiencia 

social e sostibilidade económica-financeira e medioambiental.” 

 

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

para a súa resposta oral en Pleno: 

 

Como vai a Xunta garantir unha mobilidade axeitada ás necesidades da cidadanía 

da Terra Chá? 

 

Santiago de Compostela, 9 de xaneiro de 2018. 

 

Asdo.: Paula Vázquez Verao 

Luís Villares Naveira 

Marcos Cal Ogando 

Antón Sánchez García 

Deputada e deputados do G.P. de En Marea 

 

 

 

 
Asinado dixitalmente por: 

 
Paula Vázquez Verao na data 09/01/2018 10:51:00 

 
Luis Villares Naveira na data 09/01/2018 10:51:08 

 
Marcos Cal Ogando na data 09/01/2018 10:51:15 
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Antón Sánchez García na data 09/01/2018 10:51:29 

 

73391



 
 

 

 

 

Á MESA DO PARLAMENTO 

 

Paula Vázquez Verao e Luís Villares Naveira, deputados pertencentes ao 

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, en relación aos servizos de atención a persoas maiores no Concello de 

Vilalba. 

 

O Concello de Vilalba contaba en 2016 (IGE) con 14.487 habitantes, dos cales, o 

28,5% tiñan máis de 65 anos, sendo o índice de avellentamento dun 215,09/1000. 

Os indicadores demográficos sitúannos nun escenario de descenso de poboación, 

cunha taxa de natalidade de 6,27, fronte a unha taxa de mortalidade do 15,53, sen 

que os movementos migratorios compensen o saldo vexetativo negativo. Deste 

xeito, a poboación de Vilalba reduciuse en 1.623 efectivos dende os 16.110 

habitantes en 1991 até hoxe.  

Malia a forma regresiva da pirámide de poboación vilalbesa, o municipio ten 

poucos recursos públicos en materia de atención ás persoas maiores. 

Vilalba conta cunha residencia de maiores privada (Fundación Hospital Asilo de 

Vilalba) con 24 prazas financiadas. As prazas dispoñibles en dita residencia non 

son suficientes para atender as necesidades das persoas maiores de Vilalba que 

precisen un recurso residencial, nin para acoller a demanda futura. 

Dende o inicio do curso 2016/2017 atópase pechado o Centro de Educación 

Primaria Castelao, na parroquia de Belesar, a uns 9,5 km de distancia do núcleo 

de Vilalba. Dito centro, un edificio dependente da Consellería de Educación, 

73392



 
 

 

 

baleiro e en desuso, conta con planta baixa e primeiro andar, ademais de con 

espazos anexos. 

Vista a falta de prazas residenciais públicas para persoas maiores no Concello de 

Vilalba e comarca, e vista a existencia dunha infraestrutura pública que podería 

axeitarse, coas debidas reformas, a un centro residencial para as persoas maiores, 

En Marea preguntámonos se a Xunta contemplou esta posibilidade.  

Dispor dun centro residencial para atención á terceira idade en Vilalba, na 

parroquia de Belesar, permitiría dispor deste recurso de proximidade para as 

persoas maiores do Concello de Vilalba que o precisen e contribuiría a revitalizar 

unha zona rural, logo do peche do seu colexio público. 

Por outra parte, en 2002 asinouse un convenio de colaboración entre o Concello 

de Vilalba e a Consellería de Asuntos Sociais para a posta en marcha dun Centro 

de Día en Vilalba. No mes de novembro de dito ano o Pleno vilalbés aprobou a 

ratificación dun contrato entre o Concello e a Fundación Hospital Asilo de 

Vilalba para que o centro de día se construíse nas proximidades do asilo e para a 

adxudicación da xestión do centro a dita Fundación. 

Non foi ata 2005 cando se desenvolveu a primeira fase da infraestrutura e en 

2007 a Vicepresidencia da Igualdade de do Benestar, da Xunta de Galiza, asumiu 

o remate dos traballos, mentres que a Fundación Hospital Asilo realizou o 

equipamento do centro de día. 

En 2007 o Centro de Día estaba rematado e equipado para entrar en servizo, 

faltando só a cesión da xestión por parte do Concello á Fundación, coa intención 

de, unha vez publicado o Decreto de creación da Rede Galega de Centros de Día 

para a Atención Social, pedir a incorporación do centro de Vilalba á mesma. 
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Finalmente, tras unha permuta de terreos, o centro é propiedade da Fundación 

Asilo e non foi até 2017 cando se abre o prazo para acceder ás prazas deste 

centro, que funcionará finalmente como “unidade terapéutica” de atención diúrna 

a persoas con Alzheimer, a pesares das promesas de apertura para o ano 2016.  

O centro será privado, con prazas concertadas, financiadas por Xunta e Concello. 

O 24 de agosto de 2017 publícase no DOG a convocatoria da “contratación, por 

procedemento aberto, da xestión de servizos públicos, na modalidade de 

concerto, para a reserva e ocupación de prazas de atención diúrna terapéutica 

para persoas con alzhéimer e outras enfermidades neurodexenerativas no 

concello de Vilalba”. 

A inexistencia do recurso de Centro de Día no Concello de Vilalba provoca que 

persoas usuarias deste servizo se teñan que desprazar a outros concellos. 

 

Polo anteriormente exposto, o Grupo Parlamentar de En Marea, formula a 

seguinte Pregunta para a súa resposta oral en Pleno: 

 

Ten previsto a Xunta a creación de prazas públicas de residencia e centro de día 

no Concello de Vilalba antes de 2020? 

Santiago de Compostela, 9 de xaneiro de 2018. 

 

 

Asdo.: Paula Vázquez Verao 

Luís Villares Naveira 

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

 

Paula Vázquez Verao na data 09/01/2018 11:13:02 

 

Luis Villares Naveira na data 09/01/2018 11:13:10 

 

73395



 

 

 
 Á Mesa do Parlamento 
  
Carlos Enrique López Crespo, Teresa Egerique Mosquera, Alberto Pazos Couñago, 
Daniel Vega Pérez, Diego Calvo Pouso, Soraya Salorio Porral, Marián García Míguez e 
Marta Rodríguez Arias, deputados e deputadas do Grupo Parlamentario Popular de 
Galicia, ao abeiro do disposto no artigo 152 e concordantes do Regulamento da 
Cámara presentan, ante esa Mesa, a seguinte Pregunta para a súa resposta Oral en 
Pleno.  
 
O selo pescadeRías é unha marca de calidade creada e rexistrada pola Xunta de 
Galicia que acredita que os produtos da pesca artesanal e do marisqueo están 
convenientemente identificados, teñen un alto nivel de frescura e comercialízanse por 
empresas situadas na nosa Comunidade. 
  
Con este selo os produtos do mar procedentes da frota artesanal poden ser 
distinguidos con facilidade no mercado co que se atopa o consumidor a diario. A 
certificación ofrece unha garantía de frescura e calidade, de respecto ao medio 
ambiente e de aplicación dunhas prácticas hixiénicas e de manipulación adecuadas por 
parte das empresas que os puxeron no mercado.  
 
A boa evolución da certificación a través desta marca e calidade non últimos anos é un 
exemplo que reflicte o incremento da demanda de alimentos saudables e de produtos 
ecolóxicos que acrediten calidade e sustentabilidade. 
  
A propia Consellería do Mar avanzou que entre os obxectivos estratéxicos para esta 
nova lexislatura está seguir traballando para que nas grandes cadeas de distribución 
sigan estando presentes os produtos galegos identificados como tales.  
 
Sen lugar a dúbidas os nosos peixes e mariscos son unha inmellorable tarxeta de 
presentación do mar de Galicia.  
 
En relación con este asunto, os deputados e deputadas abaixo asinantes, formulan a 
seguinte Pregunta Oral en Comisión:  
 
-Cal esta a ser a evolución dos produtos certificados baixo o selo de calidade 
PescadeRías? 
 
  
Santiago de Compostela, 9 de xaneiro de 2018.  
 
 

73396



 

 

Asinado dixitalmente por: 

 
Carlos Enrique López Crespo na data 09/01/2018 11:43:46 

 
Teresa Egerique Mosquera na data 09/01/2018 11:44:11 

 
Alberto Pazos Couñago na data 09/01/2018 11:44:26 

 
Daniel Vega Pérez na data 09/01/2018 11:44:57 

 
Diego Calvo Pouso na data 09/01/2018 11:46:08 

 
María Soraya Salorio Porral na data 09/01/2018 11:46:18 

 
María Ángeles Garcia Míguez na data 09/01/2018 11:46:29 

 
Marta Rodriguez Arias na data 09/01/2018 11:46:38 
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Á Mesa do Parlamento  
 
Carlos E. López Crespo, Teresa Egerique Mosquera, Alberto Pazos Couñago, Daniel 
Vega Pérez, Soraya Salorio Porral, Diego Calvo Pouso, María Ángeles García Míguez, 
Marta Rodríguez Arias, deputados e deputadas pertencentes ao Grupo Parlamentario 
Popular, ao abeiro do disposto no artigo 152 e concordantes do Regulamento da 
Cámara, presenta ante esa Mesa a seguinte Pregunta Oral en Pleno.  
 
As medidas de prevención e preparación fronte aos riscos derivados do tráfico marítimo 
e das actividades industriais costeiras son claves para minimizar os impactos que 
poden producirse tras un episodio de contaminación mariña.  
 
Para dar resposta a estas eventualidades o Goberno galego deseñou e puxo en 
marcha o Plan territorial por contaminación mariña accidental de Galicia (Plan 
CAMGAL) que cumpre catro anos en vigor. 
  
Co desenvolvemento do Plan CAMGAL por primeira vez na nosa Comunidade se 
abordaban estas posibles situacións de maneira conxunta e coordinada 
independentemente da orixe terrestre ou mariña da vertedura, ou da natureza do 
axente contaminante.  
 
Na pasada lexislatura, distintos departamentos autonómicos traballaron na 
actualización deste Plan para incorporar as novidades lexislativas e tecnolóxicas que 
foron aparecendo no eido da contaminación mariña accidental dende a súa posta en 
marcha no ano 2012.  
 
Polo exposto, os deputados e deputadas asinantes formulan a seguinte Pregunta Oral 
en Pleno:  
 
-Cales son as principais novidades que se incorporaron no proceso de actualización do 
Plan terrirorial por contaminación mariña accidental de Galicia?   
 
 
 
 
Santiago de Compostela, 9 de xaneiro de 2.018  
 
 
Asinado dixitalmente por: 

 
Carlos Enrique López Crespo na data 09/01/2018 11:37:27 

73398



 

 

 
Teresa Egerique Mosquera na data 09/01/2018 11:39:00 

 
Alberto Pazos Couñago na data 09/01/2018 11:39:18 

 
Daniel Vega Pérez na data 09/01/2018 11:39:32 

 
María Soraya Salorio Porral na data 09/01/2018 11:42:00 

 
Diego Calvo Pouso na data 09/01/2018 11:42:11 

 
María Ángeles Garcia Míguez na data 09/01/2018 11:42:25 

 
Marta Rodriguez Arias na data 09/01/2018 11:42:38 
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 Á Mesa do Parlamento  
 
Carlos Enrique López Crespo, Teresa Egerique Mosquera, Alberto Pazos Couñago, 
Daniel Vega Pérez, Diego Calvo Pouso, Soraya Salorio Porral, Marián García Míguez e 
Marta Rodríguez Arias, 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. 
 
Ao longo dos últimos anos as distintas institucións veñen insistindo na importancia da 
cogobernanza para mellorar o proceso de toma de decisións. De feito, nas institucións 
comunitarias pero, en xeral, no conxunto das administracións europeas, entenden que 
a cogobernanza é unha ferramenta moi útil para mellorar a dinámica democrática, 
implicar máis aos cidadáns na definición de políticas e lexislación e que estas gañen en 
eficacia.  
 
A pesca, o marisqueo, a acuicultura, non deben ser sectores alleos a este obxectivo e 
de feito a propia Consellería do Mar, no exercicio da súa acción executiva, insiste na 
importancia de dar máis protagonismo ao sector na actualización do armazón 
administrativo e normativo marítimo-pesqueiro, co obxectivo de que a cogobernanza 
sexa unha realidade.  
 
Así por exemplo observamos como a Xunta dá máis participación aos representantes 
directos dos profesionais do mar a través do Consello Galego de Pesca, cuxo papel 
está a verse reforzado, desde o punto de vista consultivo pero tamén como canle a 
través da cal desenvolver a participación e defensa dos intereses do sector pesqueiro. 
O mesmo sentido ten o papel preponderante que se lles dá ás confrarías de 
pescadores e as súas federacións.  
 
Xa sexa na administración máis próxima ao cidadán, como naquela que ten o lugar de 
decisión máis lonxe, introducir mecanismos de cogobernanza garanten unha mellor 
adecuación da labor lexislativa e executiva coa vontade maioritaria do sector. Algo 
especialmente necesario en ámbitos como o marítimo-pesqueiro onde as decisións 
deben procurar sempre buscar unha sostibilidade equilibrada nos eidos ambientais, 
económicos e sociais.  
 
Para acadar esta sostibilidade, unha dos procedementos de maior éxito e fundamental 
será, precisamente, o traballo conxunto do sector, dos científicos e das 
administracións, para mellorar a precisión dos informes científicos e afianzar unha 
política auténtica e máis acertada.  

73400



 

 

En relación con este asunto, os deputados e deputadas abaixo asinantes, formulan a 
seguintes Preguntas Orais en Pleno:  
 
 
-Que iniciativas desenvolve a Consellería do Mar para avanzar en procedementos de 
cogobernanza e conseguir maior implicación do sector no proceso de toma de 
decisións no ámbito marítimo-pesqueiro? 
 
 
Santiago de Compostela, 9 de xaneiro de 2018.  
 
 
Asinado dixitalmente por: 

 
Carlos Enrique López Crespo na data 09/01/2018 12:32:34 

 
Teresa Egerique Mosquera na data 09/01/2018 12:32:52 

 
Alberto Pazos Couñago na data 09/01/2018 12:33:03 

 
Daniel Vega Pérez na data 09/01/2018 12:33:15 

 
Diego Calvo Pouso na data 09/01/2018 12:33:33 

 
María Soraya Salorio Porral na data 09/01/2018 12:33:44 

 
María Ángeles Garcia Míguez na data 09/01/2018 12:33:54 

 
Marta Rodriguez Arias na data 09/01/2018 12:34:02 
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 Á Mesa do Parlamento  
 
Carlos Enrique López Crespo, Teresa Egerique Mosquera, Alberto Pazos Couñago, 
Daniel Vega Pérez, Diego Calvo Pouso, Soraya Salorio Porral, Marián García Míguez e 
Marta Rodríguez Arias, 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.  
 
Unha das liñas prioritarias ás que dar continuidade para a nova lexislatura que acaba 
de comezar é seguir avanzando nos traballos de recuperación e mellora dos hábitats 
mariños. Así o ten indicado o propio presidente da Xunta e corroborado a través de 
múltiples intervencións desde a Consellería do Mar.  
 
O Goberno galego vén defendendo a importancia de realizar un importante esforzo 
investidor nesta tarefa convencidos de que contribuirá a mellorar a produtividade 
marisqueira e permitirá incorporar máis persoas á actividade.  
 
A maiores, estas tarefas de recuperación permiten o mantendo a biodiversidade e os 
ecosistemas costeiros e xeral contribúe a garantir as circunstancias ideas para permitir 
un aproveitamento sustentable dos recursos.  
 
Unha das características máis positivas, en opinión do Grupo Parlamentario Popular, é 
o feito de que a gran maioría dos proxectos de recuperación son propostas e 
executadas desde as propias confrarías ou entidades asociativas do sector pesqueiro, 
o que garante ademais a súa eficacia e sintonía coas necesidades dos profesionais.  
 
En relación con este asunto, os deputados e deputadas abaixo asinantes, formulan a 
seguinte pregunta: 
  
- Que valoración fai do desenvolvemento do Plan de rexeneración de zonas 
improdutivas?  
 
 
Santiago de Compostela, 9 de xaneiro de 2.018 
 
 
Asinado dixitalmente por: 

 
Carlos Enrique López Crespo na data 09/01/2018 12:45:21 

 
Teresa Egerique Mosquera na data 09/01/2018 12:46:09 
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Alberto Pazos Couñago na data 09/01/2018 12:47:23 

 
Daniel Vega Pérez na data 09/01/2018 12:47:37 

 
Diego Calvo Pouso na data 09/01/2018 12:47:59 

 
María Soraya Salorio Porral na data 09/01/2018 12:48:10 

 
María Ángeles Garcia Míguez na data 09/01/2018 12:48:34 

 
Marta Rodriguez Arias na data 09/01/2018 12:48:45 
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Á Mesa do Parlamento 

Noa Presas Bergantiños, Luis Bará Torres, Ana Pontón Mondelo, Xosé Luis 

Rivas Cruz, Olalla Rodil Fernández e Montserrat Prado Cores, deputadas e 

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

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

resposta oral en Pleno, relativa á inmediata necesidade de rectificación por parte do 

goberno central de permitir que o teléfono 016 deixe de ser empregado para a atención 

exclusiva de mulleres vítimas de violencia machista e a súa contorna.  

 

O goberno central vén de facer público o prego de prescricións técnicas que 

deberá rexer a contratación do servizo 016 de información e asesoramento xurídico en 

materia de violencia de xénero, por procedemento aberto, con tramitación ordinaria do 

expediente. O artigo 18 da Lei 1/2004 orgánica de medidas de protección integral contra 

a violencia de xénero recolle o dereito á información como piar para poder desenvolver 

os demais dereitos que recolle a lei e como elemento fundamental para intervir e superar 

calquera situación de violencia. Neste sentido, desde setembro do ano 2007 o Estado 

español conta cun teléfono de atención gratuíto e que non deixa pegada na factura ao 

que se pode dirixir calquera vítima de violencia machista ou calquera persoa da súa 

contorna que poida precisar asesoramento de diferente índole. Máis aínda, co paso dos 

anos e coa súa presenza nos medios de comunicación, este teléfono ten acadado unha 

importante referencialidade e grao de coñecemento. Porén, con base ao número de 

chamadas consideradas pertinentes pola información estatística do goberno central, 

resulta obvio que aínda queda traballo por facer na súa socialización e na súa mellora 

como ferramenta.  
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Segundo datos do propio ministerio, no mes de novembro de 2017 este teléfono 

atendeu na Galiza 226 chamadas e ao longo de todo o ano 2016, o último con informe 

anual elaborado, chegou a atender un total de 4.033. Polo tanto, desde o Bloque 

Nacionalista Galego consideramos que é un servizo que hai que mellorar e fomentar e 

vemos con preocupación as condicións descritas no prego para a nova contratación do 

servizo, que vén a engadirse ás queixas sobre o mesmo que puideron coñecerse durante 

os últimos anos. Atendendo ao prego de condicións obsérvase como se incluirán novos 

servizos (malia non incrementarse, doutra banda, o valor do servizo) para facilitar aos 

homes diversas orientacións, entre as que sorprende que se facilite o asesoramento legal 

en asuntos como a custodia. Desde o Bloque Nacionalista Galego consideramos que 

estas cuestións desvirtúan o sentido para o que naceu o teléfono 016, dilúen o seu 

ámbito de actuación, deixa de priorizar ás mulleres e pode constituír un factor de 

desincentivación. En caso de haber necesidade desas novas funcións é preciso que as 

asuma un teléfono ou servizo diferente, polo que demandamos a urxente rectificación 

por parte do Ministerio de Sanidade, Servizos Sociais e Igualdade do Goberno Central e 

que a Xunta de Galiza actúe para evitar este paso atrás.  

 

Por todo isto formúlase a seguinte pregunta para a súa resposta oral en Pleno: 

Que actuacións levou ou vai levar a cabo o goberno galego para impedir que o 

teléfono 016 deixe de ser empregado para a atención exclusiva de mulleres vítimas de 

violencia machista e a súa contorna? 

 

Santiago de Compostela, 9 de xaneiro de 2018 
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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 09/01/2018 13:09:59 

 

María Montserrat Prado Cores na data 09/01/2018 13:10:03 

 

Ana Pontón Mondelo na data 09/01/2018 13:10:05 

 

Xose Luis Rivas Cruz na data 09/01/2018 13:10:06 

 

Olalla Rodil Fernández na data 09/01/2018 13:10:11 

 

Xosé Luis Bará Torres na data 09/01/2018 13:10:12 
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Á Mesa do Parlamento 

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

Olalla Rodil Fernández, Xosé Luis Rivas Cruz 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 as demoras tanto na avaliación como na concesión das 

prestacións as persoas en situación de dependencia. 

 

Coa entrada en vigor da Lei de Promoción da Autonomía Persoal e Atención ás 

persoas en situación de dependencia, recoñecíase o dereito a que as persoas maiores o 

con discapacidade que non puideran valerse por si mesmas, serían atendidas polas 

administracións públicas, garantíndolle o acceso aos servizos sociais públicos e ás 

prestacións económicas axeitadas ás súas necesidades. 

A atención as persoas en situación de dependencia debería ser un tema de 

máxima prioridade para o Goberno galego. Atender ás persoas que solicitan que se lle 

recoñeza o dereito e a prestación que se derive do recoñecemento. Ten que ser unha 

prioridade rematar co “limbo da dependencia”, a eliminación das listas de espera. É 

preciso que toda persoa que solicita unha avaliación ou teña recoñecida unha prestación 

a reciba de xeito real e non teórico, sen demoras de meses ou incluso anos. 

Mais a realidade é que a concreción dos dereitos recoñecidos na Lei non se están 

a facer nin en tempo nin en forma. Falta de orzamentos e de persoal suficientes, poucos 

medios, trámites burocráticos excesivos, colapsos en moitos dos servizos de xestión e 

atención... 
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Isto está a xerar retrasos escandalosos na resolución dos expedientes, e como 

consecuencia no recoñecemento e concesión das prestacións ás que as persoas en 

situación de dependencia teñen dereito. 

A lexislación en vigor, establece 3 meses para facer valoración de grao de 

dependencia, dende a entrada da solicitude no rexistro do órgano competente para 

instrución e resolución do expediente, máis outros tres meses dende a resolución de 

grao e nivel para facer o PIA (Proposta Individual de Atención), é dicir asignación de 

recurso de atención. 

Está a ser sistemático o incumprimento dos prazos de resolución. Expedientes 

sen resolver incluso durante anos cando a lexislación establece o prazo de meses. 

Segundo a información da que dispón o BNG a Xunta de Galiza está a tardar en 

rexistrar as solicitudes de dependencia unha media de 3 meses, acelerando só 

emerxencias e crianzas de menos de 3 anos. 

 

Polas razóns expostas formúlase a seguinte pregunta para a súa resposta oral en 

Pleno: 

Cales son os tempos de agarda dende que entra por rexistro unha solicitude ata 

que efectivamente ten o recurso a persoa demandante?  

 

Santiago de Compostela, 9 de xaneiro de 2018 

 

Asdo.: Montserrat Prado Cores 
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Luis Bará Torres 

Noa Presas Bergantiños 

Olalla Rodil Fernández 

Xosé Luis Rivas Cruz 

Ana Belén Pontón Mondelo  

Deputadas e deputados do G.P. do BNG 

 

 

 

Asinado dixitalmente por: 

 

María Montserrat Prado Cores na data 09/01/2018 13:16:27 

 

Xosé Luis Bará Torres na data 09/01/2018 13:16:33 

 

Noa Presas Bergantiños na data 09/01/2018 13:16:37 

 

Olalla Rodil Fernández na data 09/01/2018 13:16:41 

 

Xose Luis Rivas Cruz na data 09/01/2018 13:16:45 

 

Ana Pontón Mondelo na data 09/01/2018 13:16:48 

 

73409



       

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

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 Belén Pontón 

Mondelo, Olalla Rodil Fernández, Xosé Luis Rivas Cruz 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 da construción dun centro de día no concello de Rianxo. 

 

Pese a que Galiza é un país con unha poboación cada vez máis 

envellecida, a falta de dispositivos e recursos para atender ás persoas en situación 

de dependencia é unha constante. 

É unha evidencia a necesidade de implementar recursos públicos que dean 

resposta ás necesidades tanto das moitas persoas maiores como das que están en 

situación de dependencia. 

Dentro dos recursos demandados ocupan un lugar moi importante os 

centros de día. Dispositivos pensados para dar respostas as necesidades destas 

persoas, mellorar a súa calidade de vida, desde a proximidade e permitindo que 

sigan vivindo no seu entorno familiar evitando o desarraigo e tamén facilitando a 

conciliación laboral e familiar. 
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Á atención a estas persoas debería ser unha prioridade por parte da Xunta 

de Galiza, mais lonxe diso a realidade é que son miles as que seguen a agardar 

por eses recursos. 

Entre estes está o concello de Rianxo, onde hai desde hai tempo a 

demanda de que o concello conte cun centro de día. @s veciñ@s levan meses 

loitando para que a súa demanda sexa atendida por parte da Xunta. Téñense 

organizado nunha plataforma para sumar esforzos, de tal xeito que levan 

recollido sinaturas, realizado concentracións, manifestacións, protestas e un 

peche ininterrompido desde o día 13 de xullo no salón de plenos do concello. 

O BNG leva tempo tamén demandando o centro de día para Rianxo. Son 

moitas as xestións e esforzos realizados polo Goberno municipal, que ten 

mostrado a súa vontade de acadar unha solución, a empezar pola posíbel 

ubicación, realizando a cesión de terreos ou a posibilidade de rehabilitación de 

algún edificio existente, e temos presentado iniciativas parlamentares a empezar 

pola inclusión de emendas en repetidas anualidades nos orzamentos da Xunta. 

A petición dun centro de día para Rianxo está máis que xustificada, este 

concello ten arredor de tres mil persoas con máis de 65 anos, e un número 

importante tanto dos que se desprazan a outros concellos para recibir atención 

como dos que están en situación de acudir a un centro destas características de 

existir no concello. 

A pesar de todo o exposto, a Xunta de Galiza está a mostrar unha total 

insensibilidade diante das demandas de veciñ@s e concello de construción dun 

centro de día. 
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Por todas estas razóns formúlase a seguinte pregunta para a súa resposta 

oral en Pleno: 

Non lle parece razoábel a petición dun centro de día por parte d@s 

veciñ@s de Rianxo, tendo en conta o alto número de persoas con máis de 65 

anos e o importante número que se desprazan a outros concellos para serán 

atendid@s? 

 

Santiago de Compostela, 9 de xaneiro de 2018 

 

Asdo.: Montserrat Prado Cores 

Luis Bará Torres 

Noa Presas Bergantiños 

Olalla Rodil Fernández 

Xosé Luis Rivas Cruz 

Ana Belén Pontón Mondelo  

Deputadas e deputados do G.P. do BNG 

 

 

 

Asinado dixitalmente por: 
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Á Mesa do Parlamento 

Montserrat Prado Cores, Noa Presas Bergantiños, Ana Belén Pontón 

Mondelo, Olalla Rodil Fernández, Xosé Luis Rivas Cruz 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, relativa ás razóns polas que a Xunta 

de Galiza non compromete o orzamento necesario para que o concello de Moaña 

poida construír o Auditorio Municipal. 

 

O concello de Moaña padece con toda claridade o modelo clientelar 

practicado polo Partido Popular na Xunta de Galiza. Un modelo que foi dotando aos 

diferentes concellos dunha serie de infraestruturas básicas: auditorios, bibliotecas, 

campos de fútbol, piscinas, centros de día, etc, non polas necesidades que teñan os 

mesmos, se non pola afinidade política. 

Encontrándonos con que a pesar de ser un dos concellos con maior 

actividade social e cultural nunca encontrou no Goberno galego a colaboración 

necesaria para cubrir esta demanda social. Falamos dun concello cunha extensa 

actividade socio-cultural,-deportiva destacando entre outros eventos como os 

Circuíto Teatrais, o Festival Internacional “O Folclore do Mar, o Festival 

Intercéltico do Morrazo, Días de Mar, etc. E que conta con moitos e diversos 

colectivos sociais que forman e dinamizan a vida social: Escola de Música, Banda 

de Gaitas, Banda de Música “Airiños do Morrazo”, corais, grupos de teatro, 
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agrupacións musicais, danza, folclore,... Pero tamén no eido deportivo goza de 

eventos da relevancia da Gala do Deporte. 

Moaña precisa con urxencia un auditorio, unha reclamación unánime de todo 

o pobo de Moaña, que conta cunha iniciativa que ven reclamando o conxunto do 

movemento social moañés, con este fin tense constituído en plataforma, 

PLATAFORMA PRO-AUDITORIO que denuncia un trato discriminatorio con 

respecto a outros concellos e o desleixo por parte da Secretaría Xeral de Cultura co 

goberno municipal, trasladándolle os compromisos de colaborar tan só co 

equipamento. 

Por parte da Xunta hai unha total falta de interlocución, a pesares das 

reiteradas solicitudes de reunións feitas polo equipo de Goberno municipal, co 

Conselleiro de Cultura, coa de Infraestruturas e incluso co presidente da Xunta de 

Galiza, o cal está construíndo a súa residencia nesta localidade e posiblemente nun 

futuro pretenda ser veciño de Moaña, estas entrevistas non foron concedidas. 

A posición da Xunta de Galiza de bloqueo ao goberno local deixouna 

meridianamente clara hai uns días o Delegado Territorial da Xunta cando afirmaba 

que a única colaboración podería ser para o mobiliario, que agora non se financia 

auditorios. E instaba ao Goberno local a que reclamase da Deputación de Pontevedra 

o financiamento desta infraestrutura, pretendendo esquecerse de que o modelo 

clientelar do PP e Louzán foi eliminado deste organismo. 

 

Por estas razóns formúlase a seguinte pregunta para a súa resposta oral en 

Pleno: 
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Vai comprometer o orzamento necesario para que o concello de Moaña poida 

construír o Auditorio Municipal?  

 

Santiago de Compostela, 9 de xaneiro de 2018 

 

Asdo.: Montserrat Prado Cores 

Noa Presas Bergantiños 

Olalla Rodil Fernández 

Xosé Luis Rivas Cruz 

Luis Bará Torres 

Ana Belén Pontón Mondelo  

Deputadas e deputados do G.P. do BNG 

 

 

 

Asinado dixitalmente por: 

 

María Montserrat Prado Cores na data 09/01/2018 13:24:53 

 

Noa Presas Bergantiños na data 09/01/2018 13:24:57 

 

Olalla Rodil Fernández na data 09/01/2018 13:25:02 

 

Xose Luis Rivas Cruz na data 09/01/2018 13:25:06 
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   Á MESA DO PARLAMENTO 

 

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

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

Pregunta para a súa resposta oral en Pleno. 

 

A asbestose é unha enfermidade do pulmón causada pola inhalación das fibras do 

amianto, os seus síntomas poden ser leves ou graves e non se presentan ata anos 

despois.  

Está considerada como unha enfermidade laboral, que neste país a 

Administración tardou en atacar por unha falta de normativa máis esixente en 

materia de saúde laboral, afectando a unha parte importante da clase traballadora 

que estaba en contacto con este material.   

En Galicia, a única unidade de tratamento especializada atópase no Complexo 

Hospitalario de Ferrol, aínda que se sospeita que en Vigo existen un número 

importante de persoas afectadas.  

Actualmente, a Unidade Específica de Asbestose do CHUF, esta manifestando 

unha serie de deficiencias no seu funcionamento que provocan unha gran 

preocupación nas persoas afectadas e tratadas en dita unidade.  

Os usuarios denuncian as seguintes deficiencias: 

- Aumento nas listas de espera para as revisións. Actualmente, a espera para 

a revisión está en dous anos e catro meses, cando o que se recomenda é a 

revisión anual para os casos máis leves. 

- Derivación de pacientes para a Atención primaria sen ningún informe de 

especialista e nalgúns casos sen comunicación ao propio paciente. 
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- As probas necesarias non se están a facer no mesmo día como ocorría 

anteriormente. 

En definitiva, denuncian a falta de cumprimento do protocolo acordado, 

situación agravada por un aumento de pacientes e polo tanto unha necesidade 

de aumento de persoal como así foi manifestado pola Xefa da Sección de 

Neumoloxia do Hospital. 

Ademais, existen pacientes con patoloxías producidas polo amianto que non 

residen na Área Sanitaria de Ferrol e que non poden ser atendidos por 

neumólogos da unidade específica, o que ten como resultado que os informes 

médicos non sexan os mesmos e polo tanto vese reducida a posibilidade de 

ser recoñecidos de forma obxectiva por unha unidade específica.  

Estas denuncias, foron comunicadas á Consellería de Sanidade por parte das 

diferentes Organización Sindicais e a Asociación Galega de Vítimas do 

Amianto. 

Con todo, a situación segue a ser a mesma e as deficiencias denunciadas non 

foron solucionadas.  

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

Pregunta para a súa resposta oral en Pleno:  

- Que medidas vai a levar a cabo a Consellería de Sanidade para solucionar 

as deficiencias denunciadas? 

Santiago de Compostela, 9 de xaneiro de 2018. 

 

  Asdo.: Eva Solla Fernández 

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

 

Eva Solla Fernández na data 09/01/2018 13:18:31 
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                                          Á MESA DO PARLAMENTO 

 

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

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

súa resposta oral en Pleno. 

 

A falta de transparencia da Consellería de Sanidade en relación ás listas de espera 

do SERGAS supón unha situación habitual dende sempre. A negativa do 

Goberno a dar a coñecer o número de persoas existentes nas listas non 

estruturais, pon en evidencia o intento por agochar unha realidade consecuencia 

das políticas de recortes e privatizacións nos servizos públicos.   

O incremento de persoas nas listas de espera, vai inevitablemente ligado a un 

aumento de traslados a centros concertados/privados, derivando o orzamento 

público cara as empresas sanitarias do ámbito privado. Esta práctica provoca, que 

aquelas persoas que queren ser operadas nun hospital público, pasen a formar 

parte das listas non estruturais e polo tanto a perder o lugar que ocupaban nas 

listas estruturais no momento en que denegan ofrecemento de operarse na 

privada.  

Ademais, é necesario engadir a continuidade das nefastas políticas de persoal da 

Consellería de Sanidade, que non dan cobertura aos permisos de vacacións ou 

baixas de gran parte do persoal, así como a falta de ofertas públicas de emprego, 

en detrimento do servizo sanitario público. 

A situación descrita beneficia á sanidade privada, que este verán, a través da 

fundación IDIS que agrupa centros sanitarios privados, propoñían á Xunta de 

Galicia por medio da colaboración público-privada un plan de choque de listas 
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cero para 2018 e valorado en 88 millóns de euros que se desviarían de fondos 

públicos, descapitalizando o SERGAS en beneficio da sanidade privada. 

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

Pregunta para a súa resposta oral en Pleno: 

- Ten pensado o Goberno seguir dándolle negocio á sanidade privada 

mentres efectúa recortes na pública?  

 

 Santiago de Compostela, 9 de xaneiro de 2018. 

 

   Asdo.: Eva Solla Fernández 

    Deputada do G.P. de En Marea. 

 

 

 

 

 

 

Asinado dixitalmente por: 

 

Eva Solla Fernández na data 09/01/2018 13:20:40 
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Á Mesa do Parlamento 

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

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 a estratexia de recuperación das poboacións de moluscos 

bivalvos na ría de Arousa e as medidas concretas contra a perda de ingresos dos 

colectivos de mariscador@s producida pola mortaldade ou falta de captura. 

 

A escasos días do comezo da temporada do marisqueo na ría de Arousa 

encontrámonos con unha situación que se repite dende o ano 2012, en que se constatou 

a propagación da marteilia que provocou a mortaldade dos bancos de berberecho. Isto é: 

con que ningún dos problemas foi enfrontado, co cabreo dos patróns maiores das 

diferentes confrarías que non encontran na consellaría do Mar un interlocutor válido as 

súas demandas e con unha realidade: que cando comece a campaña a problemática da 

mortaldade do berberecho seguen se encontrárselle unha solución, a recuperación de 

moluscos no banco dos Lombos do Ulla segue na mesma situación. E o resto dos 

bancos seguen a soportar un exceso de presión pola falla de moluscos abocando os 

mesmos ao seu esgotamento. O reló segue sen darselle unha solución axeitada a pesares 

de que foi o propio sector o que levou a cabo un estudo para demostrar que era viable a 

súa extracción e comercialización. Mentres a Consellaría tercamente segue negándose a  

adoptar ningunha medida das que demanda o sector.  

Isto supón que o colectivo d@s mariscador@s de Arousa van pasar por un novo 

calvario sen que a administración aportara solucións, máis aló de intentar cargarlle ao 
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sector a responsabilidade de xestión dos bancos e instando  con entregarlle os bancos de 

libre marisqueo e que sexan eles por si mesmos o que realicen a xestión dos mesmos. 

A esta situación de auténtica angustia polos indicios de como están os principais 

bancos marisqueiros do Bohído e dos Lombos do Ulla aportados polas confrarías que 

apuntan que hai moita cría pero poucos bivalvos de tamaño regulamentario, mentres que 

no Cabío os dados son totalmente desoladores, contrasta coa parsimonia da consellaría 

do Mar a hora de ofrecer resultados na investigación das causas e na adopción de 

medidas para minorar as cosecuencias e as posibles perdidas ao sector extractivo. 

De feito levan anunciado reiteradamente que o  berberecho se ía recuperando de 

forma natural, pero ano tras ano o resultado é o mesmo. Hai moita cría pero cando 

alcanza un tamaño regulamentado acaba morrendo. Tampouco sabemos de ningunha 

medida para impedir que a marteilia chegue a outras rías e incluso se ten dado o caso de 

que os furtivos teñen levado os escasos ensaios. 

Estes días tamén volve ser noticia o furtivismos, vendo como a estratexia de 

convertelo en delito penal acaba diluíndose sen que se aporte outras solucións máis que 

a colaboración ocasional do Servizo de Gardacostas con outros corpos de seguridade. 

Neste contexto faise necesario establecer unha estratexia de recuperación das 

poboacións de moluscos bivalvos na ría de Arousa  con medidas concretas contra a 

perda de ingresos dos colectivos de mariscador@s producida pola mortaldade ou falta 

de capturas que debe incluír: 

- Información constante da investigación da mortaldade do 

berberecho e resultados dende o ano 2012. 
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- Incluír as demandas do sector trasladadas nas diferentes mesas 

de diálogos cos patróns maiores de Arousa, de medidas concretas que permitan a  

recuperación dos bancos dos Lombos do Ulla, do Bohído ou  do Cabío,  

- - Garantir o aceso a  semente das especies principais para 

garantir a repoboación do recurso. Limpeza de bancos, eliminación de 

depredadores e recuperación do substrato.  

- Darlle dunha vez solución aos problemas de extracción do reló e 

remate dos problemas de contaminación. 

- Información coa antelación suficiente das previsións da próxima 

campaña :  días de actividade, quilos, especies, etc.  

- Axudas ao sector en caso de mortaldade ou escaseza de marisco 

que implique perda de ingresos por encima do 35% para o conxunto d@s 

mariscador@s e non unicamente para os de a flote.. 

 

Estas son as razóns que nos levan a formular a seguinte pregunta para a súa 

resposta oral en Pleno: 

Cal foi a estratexia de recuperación das poboacións de moluscos bivalvos na ría 

de Arousa dende o ano 2012 e o resultado a día de hoxe?  

 

Santiago de Compostela, 9 de xaneiro de 2018 
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Asdo.: Montserrat Prado Cores 

Luis Bará Torres 

Noa Presas Bergantiños 

Olalla Rodil Fernández 

Xosé Luis Rivas Cruz 

Ana Pontón Mondelo  

Deputadas e deputados do G.P. do BNG 

 

 

 

Asinado dixitalmente por: 

 

María Montserrat Prado Cores na data 09/01/2018 13:27:09 

 

Ana Pontón Mondelo na data 09/01/2018 13:27:14 

 

Xose Luis Rivas Cruz na data 09/01/2018 13:27:16 

 

Olalla Rodil Fernández na data 09/01/2018 13:27:17 

 

Noa Presas Bergantiños na data 09/01/2018 13:27:19 

 

Xosé Luis Bará Torres na data 09/01/2018 13:27:20 
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                                  Á MESA DO PARLAMENTO 

 

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

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

súa resposta oral en Pleno. 

 

No ano 2016 suicidáronse en Galicia un 7% máis de persoas que no ano 2015, o 

que supón unha taxa de 12,69 mortes por cada 100.000 habitantes, moi superior a 

media española de 7,76. Son datos alarmantes que, por desgraza, non están a 

recibir a atención que merecen por parte das institucións. Dende o ano 2008, o 

número de suicidios supera o de mortes en accidente de tráfico, chegando os 

últimos anos a duplicalo (en 2014 morreron en Galicia 181 persoas en accidente 

de tráfico e 371 a causa dos suicidios). Non obstante, as institucións galegas e do 

estado non desenvolveron medidas de concienciación e prevención para evitar os 

suicidios como si se fixo para acabar coas mortes na estrada. Como 

consecuencia, os suicidios continúan aumentando, chegando a constituír un 

gravísimo problema de saúde pública. 

 

O incremento dos suicidios é en gran medida un síntoma da dor inmensa que 

experimenta a sociedade con motivo da crise. Un suicidio non é nunca un asunto 

privado, senón que responde a cuestións estruturais que son, por definición, 

políticas. Así, durante os anos máis duros da crise, no período comprendido entre 

2007 e 2014, España foi vítima dun aumento dos suicidios do 20%, o que se 

traduce na tráxica morte de 3.910 persoas. Obsérvase, ademais, que un dos 

maiores incrementos prodúcese na franxa de idade que está ao redor dos 50 anos 

(un 38%) que coincide precisamente cun dos grupos de poboación máis 

castigados pola ausencia de emprego e a precariedade.  
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No caso de Galicia, o ano pasado atopamos a maior diferenza co resto do estado 

precisamente nos homes de mediana idade e, polo tanto, en idade de traballar e 

de formar parte activa da sociedade. Entre os 40 e os 49 anos a taxa de suicidios 

en Galicia foi de 15 persoas por cada 100.000 habitantes; se nos centramos só 

nos homes, que presentan unha maior mortaldade por suicidio que as mulleres, a 

cifra e de 25 por cada 100.000. No resto do estado, a taxa e de 10 persoas (15 

varóns) por cada 100.000. 

 

É inevitable preguntarse cantas desas mortes non se terían producido se se 

garantiran as condicións materiais mínimas para unha vida digna. 

 

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

Pregunta: 

- Vai a Xunta de Galicia dotar de recursos suficientes, tanto económicos 

como de persoal, o Plan Galego de Prevención de suicidios?  

 

Santiago de Compostela, 9 de xaneiro de 2018. 

   Asdo.: Eva Solla Fernández  

    Deputada do G.P. de En Marea. 

 

 

Asinado dixitalmente por: 

 

Eva Solla Fernández na data 09/01/2018 13:22:31 
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    Á MESA DO PARLAMENTO 

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

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

Pregunta para a súa resposta oral en Pleno. 

 

A Rede de Transporte Sanitario Urxente, xestionada polo 061, sufre na 

actualidade carencias importantes que afectan de xeito directo ao servizo 

prestado.  

Denuncian as e os profesionais que os recursos actuais son totalmente 

insuficientes, necesitando no caso do transporte terrestre novas ambulancias 

medicalizadas  e novas e de soporte vita básico nos seguintes lugares: 

-  UVIs: Salnés (Vilagarcía), Valdeorras (O Barco), Costa da Morte (Cee), 

Verín, Carballo e Monforte de Lemos.  

- Soporte Vita Básico: Pontevedra (12 horas), Porto do Son (24horas), Laxe 

(12h). 

Estas propostas fanse necesarias para cumprir coas ratios dadas pola 

Organización Mundial da Saúde, que en ningún caso deben ser solucionadas co 

remendo que supoñen as xa denunciadas en innumerables ocasións “ambulancias 

de apoio” nas que unicamente vai un TES condutor e non están dotadas do 

material necesario.  

Ademais da falta de ambulancias, tamén é necesario engadir a falta de persoal e a  

saturación existente na Central do teléfono 061 que seguramente se vexa 

agravada co traslado á nova sede da Estrada dados os fallos denunciados polo 

112 coa nova plataforma informática.  
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Esta falta de recursos vai unida a un aumento da precariedade nas condicións 

laborais do persoal con incumprimentos do convenio colectivo e incluso 

anuncios públicos por parte da Federación Galega de Empresarios de 

Ambulancias para a inaplicación do convenio colectivo. Unha mala praxe da que 

a Xunta de Galicia é totalmente cómplice, respecto aos concursos públicos que se 

adxudican a empresas que concorren con prezos bastante baixos que como se 

está comprobando, chegan a ser temerarios cando ao final non poden cumprir nin 

cos pregos de contratación nin co convenio colectivo do sector, afectando ao 

servizo prestado e aos dereitos laborais das e dos traballadores.  

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

pregunta: 

- Pensa a Xunta de Galicia que nestas condicións que denuncian usuarios/as 

e profesionais está a garantir un servizo de calidade e unhas condicións 

laborais dignas para as traballadoras e traballadores? 

Santiago de Compostela, 9 de xaneiro de 2018. 

 

  Asdo.: Eva Solla Fernández 

   Deputada do G.P. de En Marea. 

 

 

Asinado dixitalmente por: 

 

Eva Solla Fernández na data 09/01/2018 13:23:31 
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 Á Mesa do Parlamento  
 
Carlos López Crespo, Teresa Egerique Mosquera, Mª Angeles García Míguez, Soraya 
Salorio Porral, Diego Calvo Pouso, Alberto Pazos Couñago, Marta Rodríguez Arias e 
Daniel Vega Pérez, 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.  
 
A normativa europea que regula os fondos pesqueiros establece que o 
Desenvolvemento Local Participativo se levará a cabo a través de estratexias 
integradas, multisectoriais e baseadas en zonas.  
 
Nesta liña vai o Programa Operativo de España para o Fondo Europeo Marítimo e da 
Pesca (FEMP). Ante isto, a Consellería do Mar, a través da dirección xeral de 
Desenvolvemento Pesqueiro, puxo en marcha as actuacións conducentes á 
elaboración e aprobación destas estratexias a través dos Grupos de Acción Local do 
sector Pesqueiro (GALPs).  
 
Os grupos de acción local do sector pesqueiro (GALP) son asociacións sen ánimo de 
lucro compostas por entidades que representan os intereses socioeconómicos locais 
públicos e privados dentro dunha zona. Na actualidade, xa se levan constituído en 
Galicia un total de sete grupos, sendo ademais Galicia a primeira comunidade 
autónoma do Estado en seleccionar grupos e estratexias.  
 
A través destes proxectos contribúese a abordar cuestións tan importantes e que 
permitan fortalecer as zonas costeiras como pode ser a de aumentar o emprego e a 
cohesión territorial nas comunidades pesqueiras e acuícolas, fomentar o emprego 
feminino, diversificar as actividades realizadas no marco da pesca e respecto de outros 
sectores da economía marítima, etc.  
 
Polo exposto, os deputados e deputadas asinantes formulan a seguinte Pregunta Oral 
en Pleno:  
 
-Que valoración fai da evolución da liña de traballo destes Grupos de Acción Local do 
Sector Pesqueiro desde 2.009?  
 
 
Santiago de Compostela, 9 de xaneiro de 2.017  
 
 
Asinado dixitalmente por: 
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Á Mesa do Parlamento 

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

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, relativa ás deficiencias no CHUAC. 

 

A Xunta de Persoal do CHUAC vén de facer pública a denuncia a respecto da 

situación que se está a vivir no centro hospitalario. Denuncian que mentas o complexo 

ten máis de cen camas pechadas e unidades enteiras clausuradas, as persoas do servizo 

de oncoloxía están dispersas por todo o Centro.  

Denuncian que as obras da unidade de oncoloxía e de cirurxía plástica terían que 

ter rematado, e a mediados de setembro estar operativas, mais esta non é a realidade 

senón que as persoas doentes de cancro diante do peche da unidade de onco están 

dispersas polo hospital e ingresadas unha boa parte na planta 9 E de medicina interna, 

precisamente unha das máis sobrecargadas e máis precaria a nivel de persoal. Resulta 

imposíbel que a pesar da moi alta profesionalidade do persoal, darlle a atención 

especializada que precisan, a empezar polo tempo que debería podérselle dedicar. 

Denuncian que o servizo de urxencias está permanentemente colapsado, no que 

todos os días hai decenas de doentes pendentes de ingreso. Que nun contexto dunha 

ampla listas de espera en cirurxía, siga sen abrirse a unidade de cirurxía plástica, e que 

permanezan pechas 50 camas no Abente e Lago, 25 na terceira planta e 25 na cuarta. 
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A esta situación asistencial suman a precariedade de moit@s profesionais que 

non dispoñen dun calendario laboral estábel, non coñecen con suficiente antelación nin 

cal vai ser a súa quenda, servizo etc, o que dificulta sobremaneira poder facer unha 

mínima planificación, e moito menos conciliación. 

 

Polas razóns expostas formúlase a seguinte pregunta para a súa resposta oral en 

Pleno: 

Considera o Goberno galego que @s galeg@s reciben unha boa calidade 

asistencial coas carencias constantes á que ten sometida a sanidade pública galega? 

 

Santiago de Compostela, 9 de xaneiro de 2018 

 

Asdo.: Montserrat Prado Cores 

Luis Bará Torres 

Noa Presas Bergantiños 

Olalla Rodil Fernández 

Xosé Luis Rivas Cruz 

Ana Pontón Mondelo  

Deputadas e deputados do G.P. do BNG 
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Á Mesa do Parlamento 

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

Olalla Rodil Fernández, Xosé Luis Rivas Cruz 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 Pregunta para a súa resposta 

oral en Pleno, relativa a coñecer as razóns do incremento do custe polo servizos medios 

aéreos do Servizo de Busca e Salvamento de Gardacostas de Galicia. 

 

A Consellaría do Mar iniciou un novo concurso para contratar para o servizo de 

Busca e Salvamento dous helicópteros, o Pesca 1, con base en Vigo e o Pesca 2 en Celeiro. 

O actual contrato remata en outubro deste ano 2017, e a Consellaría sacou un 

primeiro concurso coa idea de ampliar o servizo ata o 2021 por un importe total de 26 

millóns de euros. 

Este concurso quedou deserto dado que unicamente se presentou unha empresa, que 

segundo a Xunta de Galicia, non reunía os requisitos esixidos. Esta cuestión foi denunciada 

pola propia empresa, xa que é imposíbel acreditar experiencia cando o servizo está en mans 

dunha única empresa. Isto obrigou á administración a realizar unha readaptación da 

proposta, elevando o custe do prezo do servizo de 7,5 a 8,5 millóns de euros. A este novo 

concurso volveuse presentar a empresa Seprogal, que novamente foi descualificada, mais xa 

coa nova proposta, desta vez si se presentou Inaer, agora en mans da multinacional británica 

Babcock, denominada Babcock Mission Critial Services España. 

Este incremento prodúcese ao pouco tempo de que a Xunta vendera, a finais do 

2011, os dous helicópteros, que eran propiedade da administración galega, pola metade do 

seu custe a empresa Inaer, por 12 millóns de euros cun acordo entre partes, pola cal a 
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empresa prestaba o servizo de salvamento e mantemento en exclusiva ata o 2017. Ano este 

no os helicópteros pasan a ser propiedade da empresa contratante, elimínanse as supostas 

rebaixas do servizo e queda a Xunta de Galiza libre de escoller a nova empresa prestadora 

do servizo. É unha evidencia que esa liberdade non é tal, xa que en realidade coas actuacións 

que realizou a Xunta, está atada de pés e mans, e entrega o servizo á única empresa 

operadora no mercado. 

 

Estas son as razóns que nos levan a formular a seguinte pregunta para a súa resposta 

oral en Pleno: 

Que melloras supuxo a externalización do servizo para o Servizo de Gardacostas de 

Galiza? 

 

Santiago de Compostela, 9 de xaneiro de 2018 

 

Asdo.: Montserrat Prado Cores 

Xosé Luis Rivas Cruz  

Noa Presas Bergantiños 

Ana Belén Pontón Mondelo  

Olalla Rodil Fernández 

Luis Bará Torres 

Deputadas e deputados do G.P. do BNG 
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   Á MESA DO PARLAMENTO 

Davide Rodríguez Estévez e Paula Quinteiro Araújo, deputado e deputada 

pertencentes ao 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. 

Os incendios forestais, que ano tras anos asolan o noso país, teñen custes 

inaceptables, vidas, vivendas, patrimonio forestal, biodiversidade, un conxunto 

de degradación e destrución do noso medio que precisan de accións eficaces e 

persistentes que eviten hipotecar o noso futuro e a nosa identidade. 

O pasado mes de outubro do ano 2017, o lume arrasou milleiros de hectáreas no 

noso país. 

Moitos destes lugares eran de pendente elevada, e vendo que tódalas previsións 

dicían que as escorrentías do inverno, lavarían cinza da ladeira. Foron moitas as 

organizacións e plataformas que deron conta de que se precisaba un labor de 

rexeneración e contención da cinza canto antes. 

O método do “Heomulching” ou acolchado con palla, está a facelo a Xunta a 

través do "millonario" contrato que ten coa empresa Inaer. 

Por todo o exposto anteriormente, o Grupo Parlamentar de En Marea formula a 

seguinte pregunta para a súa resposta oral en Pleno: 

- Cal é o custe que tivo as distintas actuacións de acolchado con helicóptero 

nos montes queimados en Galiza no pasado ano? 

Santiago de Compostela,  9 de xaneiro de 2018. 
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David Rodríguez Estévez na data 09/01/2018 14:00:56 

 

Paula Quinteiro Araújo na data 09/01/2018 14:01:07 
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                                          Á MESA DO PARLAMENTO 

 

O Grupo Parlamentario de En Marea, por iniciativa da súa deputada Eva Solla 

Fernández, ao abeiro do artigo 155 do Regulamento da Cámara, presenta  a 

seguinte Pregunta para a súa resposta oral en Pleno. 

 

Diferentes colectivos de traballadores e asociacións profesionais do ámbito das 

Emerxencias en Galicia, levan tempo denunciando as graves carencias na 

Xestión e organización diaria das Emerxencias. Denuncian a falta de 

actualización do mapa dos servizos de intervención, a arbitrariedade na cobertura 

xeográfica dos recursos, a existencia dun desequilibrio territorial na protección 

da cidadanía, así como a falta de verdadeiros criterios técnicos na mobilización 

de medios. Todas estas carencias provocan unha improvisación constante que 

aumenta as posibilidades de actuacións neglixentes. 

Neste sentido, o Comité do 112 é uns colectivos de traballadores que ten 

denunciando en reiteradas ocasións as conductas neglixentes por parte do 

Goberno na xestión do servizo de emerxencia, como así o fixo e o segue facendo 

en relación ao estado da plataforma informática que se atopa na nova sede da 

Estrada, a onde foron trasladados/as pese as discrepancias que xurdiron entre 

Xunta e traballadores, entre outras cousas polo mal funcionamento da 

plataforma, un mal funcionamento que a Xunta intentou agochar botándolle a 

culpa as traballadoras e traballadores pola folga indefinida na que se mantiveron 

ata xullo. Meses despois e coa plantilla traballando con normalidade, os fallos da 

plataforma seguen a producirse, con colas de chamadas que desbordan a central 

cando neste verán houbo menos emerxencias que anos pasados. 

Hai uns días, facíase pública a noticia da dimisión do Xerente Axencia Galega de 

Emerxencias (AXEGA), Juan José Muñoz, por supostos motivos persoais. O 
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certo é que a dimisión ten lugar días despois de que a Asemblea de 

Traballadoras/es da central de emerxencias 112 acordara por unanimidade 

nomear persoa non grata a Juan José Muñoz “pola hostilidade manifesta cara o 

cadro de persoal, polo seu papel protagonista no proceso privatizador, así como 

polas reiteradas neglixencias de protocolos sen sentido que revelaron graves 

carencias na asignación de recursos para dar resposta ás emerxencias, como os 

que se puxeron en evidencia no incendio da factoría de Fandicosta, na carpintaría 

de Cotobade ou no afundimento do pesqueiro Nuevo Marcos.  

A situación descrita, é causa dun proceso privatizador e de desmantelamento da 

xestión pública das emerxencias, que ten como obxectivo principal o recorte nos 

servizos públicos. 

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

Pregunta: 

- Que previsións ten a Xunta de Galicia para o conxunto dos servizos de 

emerxencias en Galicia? 

 

Santiago de Compostela, 9 de xaneiro de 2018. 

 

 

 

 

 

Asinado dixitalmente por: 

 

Eva Solla Fernández na data 09/01/2018 14:18:44 
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Á Mesa do Parlamento 

 

Patricia Vilán Lorenzo, Abel Losada Alvarez, Julio Torrado 

Quintela, 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.  

 

Resulta obvio que a entrada en funcionamento do chamado Eixo 

Atlántico de Alta Velocidade entre Vigo e A Coruña, xunto coa nova 

vía Santiago-Ourense, teñen significado unha mellora moi importante 

nas conexións interiores de Galicia por ferrocarril entre as grandes 

áreas urbanas. Mais a vertebración ferroviaria do noso país ten aínda 

grandes eivas en canto a servizos que permitan conectar tamén o rural 

galego, aínda non existe o tren de alta velocidade entre Galicia e 

Madrid e as melloras nas conexións ferroviarias do Eixo Atlántico non 

están sendo explotadas ao máximo.  

 

Renfe limítase a prestar servizos directos dentro desas novas liñas sen 

aproveitar nin estudar todas as posibles conexións e transbordos entre 

diferentes trens, en definitiva, sen ofertar un servizo integral de 

ferrocarril. E un dos exemplos é a conexión de Pontevedra con 

Ourense, que se tivese uns pequenos axustes (como que, ás veces,  as 

combinacións non son posibles por 1 ou 2 minutos), podería ver 

reducida a duración das viaxes entre 15 minutos e 1 hora e media en 

función do servizo do que se trate.  

 

Nun contexto no que o transporte público tende á intermodalidade, 

Renfe non oferta bonos únicos cando é preciso cambiar de tren e 

penaliza aos viaxeiros que deben facer transbordos nesa liña.  

 

Ao que hai que unir que a conexión de Pontevedra con Madrid a día de 

hoxe -en tanto non entre en funcionamento a variante de Cerdedo, 

novamente adiada nos orzamentos Xerais do Estado- é máis rápida por 

Santiago que polo Miño. 
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A maiores, resultaría especialmente interesante considerar a inclusión 

do ferrocarril Vilagarcía-Pontevedra-Vigo dentro do Plan de transporte 

metropolitano. 

 

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

seguinte pregunta para o seu debate en Pleno: 

 

Concorda o Goberno galego co feito de que Renfe non oferta para 

Galicia un servizo integral de ferrocarril? 

 

 

Pazo do Parlamento, 9 de xaneiro de 2018 

 

Asdo.: Patricia Vilán Lorenzo 

  Abel Losada Alvarez 

  Julio Torrado Quintela 

  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 10/01/2018 09:38:10 

 
Abel Fermín Losada Álvarez na data 10/01/2018 09:38:16 
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Raúl Fernández Fernández na data 10/01/2018 09:38:42 

 
María Luisa Pierres López na data 10/01/2018 09:38:47 
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Á Mesa do Parlamento 

 

Julio Torrado Quintela e Noela Blanco Rodríguez, deputado e 

deputada pertencentes ao Grupo Parlamentario dos Socialistas de 

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

Cámara, presentan ante esa Mesa a seguinte pregunta para a súa 

resposta oral en Pleno. 

 

A Asociación de Médicos Interinos de Galicia, (ASMIG), vén de 

alertar, a través da presentación dunha queixa ante a Valedora do Pobo 

que o Sergas non facilita os informes clínicos de alta a pacientes que 

solicitan a alta voluntaria. Advirten que incumprir este paso provoca 

problemas no sistema, porque no caso de que o paciente escolla outras 

vías de tratamento como a sanidade privada, o médico receptor non ten 

a información suficiente para un correcto tratamento.  

 

Dende a Consellería de Sanidade vén de informar que estas acusacións 

non son certas e que as persoas pacientes que solicitan alta voluntaria 

reciben o seu informe clínico correspondente segundo marca a 

normativa vixente ao respecto.  

 

Por todo o exposto, o deputado e a deputada que asinan formulan a 

seguinte pregunta para o seu debate en Pleno: 

 

Pode garantir a Consellería de Sanidade que sempre están sendo 

entregados os informes clínicos a todas as persoas que solicitan altas 

voluntarias no sistema de saúde de Galicia? 

 

Pazo do Parlamento, 9 de xaneiro de 2018 

 

Asdo.: Julio Torrado Quintela 

  Noela Blanco Rodríguez 

Deputado e deputada do G.P. dos Socialistas de Galicia 

 

 
Asinado dixitalmente por: 

 
Julio Torrado Quintela na data 10/01/2018 09:44:17 
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Noela Blanco Rodríguez na data 10/01/2018 09:44:23 
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Á MESA DO PARLAMENTO 

Davide Rodríguez Estévez e Paula Quinteiro Araujo, deputado e deputada do 

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

Regulamento da Cámara, presentan a seguinte Pregunta para a súa resposta 

oral en Pleno. 

 

A produción de castañas en Galiza, a día de hoxe, non está garantida despois da 

nefasta campaña que minguou preto dun 70%. Esta redución foi produto da seca, 

xeadas, pedrazo e vespa do castiñeiro, algo que dende En Marea tiñamos máis 

que avisado dende fai meses en canto a Consellería de Medio Rural mirou para 

outro lado. 

Advertimos no seu momento que non se estaba a facer o suficiente na loita contra 

o Dryocosmus kuriphilus, e así se viu cando fai menos dun mes se aprobou nesta 

Comisión unha PNL idéntica a que En Marea trouxo facía meses onde se instaba 

o ministerio a solta masiva de Torymus Sinensis para facerlle fronte a praga. 

Tamén puxemos en dúbida dende o primeiro momento a liña de axudas que a 

Xunta de Galicia estaba a sacar para paliar os danos pola seca, sarabia ou xeadas. 

Liña de axudas que fuxiron da realidade que estamos a padecer produtoras e 

produtores, así como gandeiras/os ou labregas/os.  

A día de hoxe temos constancia de que solicitaron estas axudas sobre un 1´5% 

das explotacións totais da Galiza. 

Tamén temos que ter en conta, de que a castaña complementa as economías 

familiares, polo que non estamos a falar solo de comercializadores e empresas 
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transformadoras, polo que a Xunta de Galiza tiña que ter xa unha liña de axudas 

que chegaran a tódolos niveis na escala da produción e venda. 

Por todo o exposto anteriormente, o Grupo Parlamentar de En Marea presenta a 

seguinte pregunta para a súa resposta oral en Pleno: 

- Debido á situación de excepcionalidade na que se atopan os/as 

produtores/as, transformadores/as e comercializadores/as de castaña, ten 

pensado a Xunta de Galiza sacar algunha liña de axudas para paliar as 

enormes perdas sufridas na última campaña? 

 

Santiago de Compostela, 9 de xaneiro de 2018. 

 

 

Asinado dixitalmente por: 

 

David Rodríguez Estévez na data 10/01/2018 10:06:38 

 

Paula Quinteiro Araújo na data 10/01/2018 10:06:46 
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Á Mesa do Parlamento 

 

 

José Manuel Pérez Seco, María Dolores Toja Suárez e Julio Torrado Quintela, 

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 Casa do Reloxo, no concello coruñés de Mugardos, é unha instalación de 

Portos de Galicia, que nunca tivo uso municipal nin sequera cesión. Unicamente 

estivo a oficina de turismo un par de anos, e na actualidade está ocupada por 

unha pequena oficina da Policía Portuaria. 

 

 

O PSdeG-PSOE de Mugardos amosase dende hai anos preocupado polo estado 

de abandono no que se atopa este edificio público , xa que forma parte da fachada 

marítima do pobo, é un edificio emblemático e pódese utilizar e rendibilizar para 

oficinas municipais ou/e acoller calquera outra actividade. 

 

 

Portos de Galicia non investiu nin un só euro neste inmoble  dende hai máis de 

20 anos, agás nunha parte que teñen na planta baixa onde se atopa unha oficina 

de Portos de Galicia (onde se realizan diversos trámites). O resto do edificio está 

completamente abandonado, sen entrar en detalles en canto ao cumprimento ou 

non das diversas normativas (riscos laborais, accesibilidade, etc). 

 

 

Por iso os deputados e a deputada que asinan preguntan: 

 

 

Ten o Goberno galego algún proxecto para a Casa do Reloxo de Mugardos, dado 

o estado ruinoso e lamentable no que se atopa?  

 

 

Pazo do Parlamento, 9 de xaneiro de 2018 
 

 

 

Asinado dixitalmente por: 
 

Jóse Manuel Pérez Seco na data 10/01/2018 10:31:49 
 

María Dolores Toja Suárez na data 10/01/2018 10:32:00 
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                                         Á MESA DO PARLAMENTO 

 

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

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

súa resposta oral en Pleno. 

 

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

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

cualificacións profesionais, créase unha categoría na mesma liña que outros 

profesionais sanitarios como os técnicos especialistas en radiodiagnóstico. 

O Ciclo formativo de electromedicina clínica pretende contribuír a mellorar a 

cualificación profesional das traballadoras e traballadores encargados de 

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

de tecnoloxía sanitaria 

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

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

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

calidade asistencial e a seguridade do paciente.  

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

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

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

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

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

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

aumento excesivo dos tempos de resolución, nalgúns supostos unha incorrecta 

reparación dos equipos e incluso ata deixar de asumir determinadas reparacións 

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

de Galicia non renovase a contratación coa empresa.  

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

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

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

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

persoal con praza de electricista para levar o mantemento do equipamento 

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

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

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

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

estatutaria.  

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

Pregunta: 

- Ten pensado a Xunta de Galicia o recoñecemento das competencias 

profesionais e a formación para a adquisición do título? 

 

Santiago de Compostela, 10 de xaneiro de 2018. 

   Asdo.: Eva Solla Fernández 

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

 

Eva Solla Fernández na data 10/01/2018 10:34:21 
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Á Mesa do Parlamento 

Montserrat Prado Cores, Olalla Rodil Fernández, 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, relativa ao impacto na ría de Arousa da reapertura dunha mina 

situada nos concellos de Touro e O Pino. 

 

O 25 de agosto saíu a exposición pública o proxecto de reapertura da 

explotación da mina para a extracción de cobre nos concellos de Touro e o Pino, 

presentado pola empresa Cobre San Rafael S.L. A intención deste proxecto é seguir 

explotando os xacementos abandonados no ano 1986 e engadir xacementos colindantes. 

Trátase dun proxecto de megaminería a ceo aberto que ocupará unha extensión 

de 698 Ha. 70% correspóndense con novas afectacións, só o 30% son terreos xa 

afectados pola anterior explotación. 

Trátase dun proxecto con elevadísimos impactos negativos, tanto 

medioambientais, na saúde e económicos, o que fai que sexan innumerábeis as mostras 

de rechazo ao mesmo.  

A súa ubicación en plena conca do río Ulla ten feito saltar as alarmas na ría de 

Arousa, polo temor as graves consecuencias que no tecido socioprodutivo da ría pode 

ocasionar a reapertura desta explotación mineira, xa que os cursos de auga da mina 

drenan cara o río, e polo tanto a contaminación que xere irá ao mesmo. 
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O río Ulla é o principal aporte de auga doce á ria e desemboca directamente nos 

bancos marisqueiros. O impacto medioambiental e no sector produtivo, tanto 

marisqueiro como da pesca pode ser letal. A inmensa magnitude dos verquidos da 

actividade mineira e dos depósitos de almacenamento de residuos supoñen un risco 

evidente para a calidade das augas deste río e polo tanto do conxunto da ría, da que 

viven directamente trinta mil familias. 

 

Por todas estas razóns formúlase a seguinte pregunta para a súa resposta oral en 

Pleno: 

Ten feito a Consellaría do Mar unha valoración da posíbel afectación na ría de 

Arousa da reapertura dunha mina nos concellos de Teo e O Pino? 

 

Santiago de Compostela, 10 de xaneiro de 2018 

 

Asdo.: Montserrat Prado Cores 

Olalla Rodil Fernández 

Noa Presas Bergantiños 

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: 

 

María Montserrat Prado Cores na data 10/01/2018 10:47:33 

 

Ana Pontón Mondelo na data 10/01/2018 10:47:39 

 

Xose Luis Rivas Cruz na data 10/01/2018 10:48:05 

 

Olalla Rodil Fernández na data 10/01/2018 10:48:07 

 

Noa Presas Bergantiños na data 10/01/2018 10:48:09 

 

Xosé Luis Bará Torres na data 10/01/2018 10:48:10 
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Á Mesa do Parlamento 

Montserrat Prado Cores, Noa Presas Bergantiños, Ana Belén Pontón 

Mondelo, Olalla Rodil Fernández, Xosé Luis Rivas Cruz 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, relativa á necesidade de ampliar o cadro 

de celadores/as do Hospital do Salnés. 

 

O sangrado do sistema sanitario público de Galiza é unha constante, é a folla de 

ruta do PP á fronte do Goberno galego. Dentro deste sangrado @s profesionais do 

Sergas son d@s principais damnificad@s por unha política de persoal que o maltrata 

sistematicamente. 

Un exemplo desa política de persoal é o Hospital do Salnés. Desde a súa 

inauguración, en xaneiro de 2001, sempre contou con servizos e recursos por debaixo 

das necesidades da poboación á que tiña que prestar asistencia sanitaria, e en concreto a 

súa a ratio de persoal sempre foi das máis baixa dos centros sanitarios dependentes do 

Sergas. 

Neste contexto @s celadores/as deste hospital están demandando equipararse co 

resto de hospitais do Sergas. En primeiro lugar nas ratios, e polo tanto que se aumente o 

número d@s mesm@s, xa que @s que hai na actualidade son totalmente insuficientes 

para realizar o elevado volume de traballo da súa competencia. En segundo lugar unha 

estrutura organizativa que permita a súa dependencia das persoas responsábeis de 

persoal subalterno. 
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Cando no ano 2008 a xestión do hospital pasou a mans do Sergas, o cálculo que 

se realizou foi que o cadro de celadores/as preciso para atender as necesidades do 

hospital era de 30. A día de hoxe, 9 anos despois, a pesares de terse realizado diversas 

ampliacións no centro, ese cadro só está conformado por 25 persoas, das cales só 6 son 

fixas. Consideran que este número é totalmente insuficiente, e un agravio comparativo 

co resto de hospitais, a empezar pola propia EOXI Pontevedra-Salnés. A modo de 

exemplo, os tres andares de hospitalización, quirófanos, radioloxía e urxencias son 

atendidos por cinco persoas en quenda de tarde e tres de noite. 

Esta situación ten como consecuencia uns ritmos de traballo infames, teñen 

calculado que as distancias que percorren ao longo dunha xornada laboral é de 10 a 12 

oscilómetros, localización permanente a través de móbil desde o que reciben ordes 

continuamente de labores a realizar, en moitos casos simultáneas, desatender uns 

servizos para ter que atender outros. 

Outra das demandas que realizan é que teñan dependencia orgánica da Xefatura 

de Persoal Subalterno da EOXI, e o nomeamento dunha persoa responsábel no Hospital 

do Salnés. Son o único hospital onde dependen de persoal sanitario. Esa dependencia 

faise precisa para establecer os criterios e prioridades do traballo, ao igual que a 

elaboración de protocolos de traballo onde: se lles teña en conta, permitan a 

racionalización do traballo, delimitación de funcións... 

 

O Bloque Nacionalista Galego faise eco das demandas do colectivo de 

celadores/as do Hospital do Salnés e por esa razón preséntase a seguinte pregunta para a 

súa resposta oral en Pleno: 

73458



       

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

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 

 

 

3 

 

É coñecedor o Goberno galego da situación laboral e asistencial que están a 

denunciar @s celadores/as do Hospital do Salnés? 

 

Santiago de Compostela, 10 de xaneiro de 2018 

 

Asdo.: Montserrat Prado Cores 

Noa Presas Bergantiños 

Olalla Rodil Fernández 

Xosé Luis Rivas Cruz 

Luis Bará Torres 

Ana Belén Pontón Mondelo  

Deputadas e deputados do G.P. do BNG 

 

 

 

Asinado dixitalmente por: 

 

María Montserrat Prado Cores na data 10/01/2018 10:50:48 

 

Ana Pontón Mondelo na data 10/01/2018 10:50:53 

 

Xose Luis Rivas Cruz na data 10/01/2018 10:50:54 

 

Olalla Rodil Fernández na data 10/01/2018 10:50:55 
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Noa Presas Bergantiños na data 10/01/2018 10:50:58 

 

Xosé Luis Bará Torres na data 10/01/2018 10:51:00 
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Á Mesa do Parlamento 

Montserrat Prado Cores, Noa Presas Bergantiños, Ana Belén Pontón 

Mondelo, Olalla Rodil Fernández, Xosé Luis Rivas Cruz 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, relativa ás accións a realizar 

diante da non renovación das autorizacións das traídas de augas. 

 

A auga é un ben das persoas e máis da natureza, non é un negocio de 

grandes especuladores. É un ben fundamental para a vida polo que ten que ser 

considerado o seu aspecto social. 

Malia que as Nacións Unidas proclamou que o acceso aos servizos 

básicos de auga potábel e saneamento son un Dereito Humano, o goberno actual 

está transformando os novos servizos públicos/veciñais en negocios privados. Na 

actualidade estamos a ver como se promoven políticas de austeridade que o que 

pretenden é desmontar a autonomía veciñal para privatizar os seus servizos. 

O noso País ten cultura de auga e foi e segue sendo quen de administrala, 

conservala e xestionala desde antigo a través das traídas de augas veciñais, que, 

ademais encárganse de manter o bo estado das masas de auga para preservar a 

vida na natureza e o benestar na nosa sociedade, mostra disto son as miles de 

traídas que existen en Galiza 

73461



       

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

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 

 

As traídas de augas ou comunidades de usuari@s son, nin máis nin menos 

que o resultado da unión de veciñ@s dun lugar, rueiro, parroquia... para dar 

respostas á necesidade de subministro de auga potábel. Son froito e exemplo do 

compromiso veciñal, so seu traballo e esforzo e achega económica. Un esforzo 

comunitario para ter un servizo que a administración non facilitaba. 

Desde hai uns meses varias comunidades de Augas de Consumo Humano 

en Galiza (traídas de augas veciñais), atópanse que ao proceder á renovación das 

concesións, por parte dos organismos da conca hidrográfica, neste caso a 

Confederación Hidrográfica do Miño-Sil, estalles a por múltiples atrancos e está 

denegando as autorizacións. 

Estas son traídas que están legalizadas, que cumpren con todos os 

requisitos legais, análises, rede, tubaxes, cloración correctos, e que regularmente 

reciben subvencións públicas para levar a cabo o cometido de subministrar auga 

@s veciñ@s. 

A non renovación das autorizacións está a crear malestar e preocupación 

entre @s veciñ@s, porque se lles quere ilegalizar un servizo, que aínda que non 

ten a consideración de público, si é comunal e comunitario. 

 

Diante desta situación faise precisa unha actuación rápida e decidida por 

parte da Xunta de Galiza en defensa do ben comunitario que son as traídas de 

augas, por esta razón formúlase a seguinte pregunta para a súa resposta oral en 

Pleno: 
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Que actuacións ten realizado o Goberno galego diante da denegación, por 

parte da Confederación Hidrográfica do Miño-Sil, de renovacións das concesións 

de aproveitamento de augas que están a solicitar as Comunidades de Augas de 

Consumo Humano? 

 

Santiago de Compostela, 10 de xaneiro de 2018 

 

Asdo.: Montserrat Prado Cores 

Noa Presas Bergantiños 

Olalla Rodil Fernández 

Xosé Luis Rivas Cruz 

Luis Bará Torres 

Ana Belén Pontón Mondelo  

Deputadas e deputados do G.P. do BNG 

 

 

 

Asinado dixitalmente por: 

 

María Montserrat Prado Cores na data 10/01/2018 10:54:14 

 

Ana Pontón Mondelo na data 10/01/2018 10:54:20 
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Xose Luis Rivas Cruz na data 10/01/2018 10:54:22 

 

Olalla Rodil Fernández na data 10/01/2018 10:54:23 

 

Noa Presas Bergantiños na data 10/01/2018 10:54:26 

 

Xosé Luis Bará Torres na data 10/01/2018 10:54:27 
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Á Mesa do Parlamento 

Montserrat Prado Cores, Noa Presas Bergantiños, Ana Belén Pontón 

Mondelo, Olalla Rodil Fernández, Xosé Luis Rivas Cruz 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, relativa á necesidade de avaliación 

dos plans de emprego xuvenil da Xunta de Galiza. 

 

No pasado Consello de Goberno do 22 de xuño, a Xunta de Galiza anunciou 

un plan para impulsar o emprego xuvenil, investindo 9 millóns de euros en axudas 

para autónomos e a contratación de mozos e mozas menores de 30 anos. Co 

programa estima beneficiar a 1.200 mozos, polo que supón un custe por beneficiario 

de 7.500 euros. A iniciativa forma parte do Sistema de Garantía Xuvenil, e este ano 

prevé beneficiar a un 20% máis que na edición anterior, a do 2016, cando segundo a 

Xunta de Galiza acadáronse os 1.000 participantes.  

O programa de Garantía Xuvenil en Galicia enmárcase dentro da Estratexia 

de Emprendemento e Emprego Xoven que, contempla actuacións que teñen como 

obxectivo mellorar a empregabilidade, facilitar a inserción no ámbito laboral, 

promover o emprendemento e mellorar a situación da mocidade dentro do mercado 

de traballo. 

O programa inclúe tres liñas de actuacións. Unha liña destinada a apoiar o 

inicio de actividade do emprego autónomo, outra que ten como obxectivo fomentar 
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nas empresas a contratación por conta allea, e por último unha liña destinada ás 

entidades sen ánimo de lucro, para incentivar a contratación dos mozos e mozas co 

obxectivo de “proporcionarlles unha experiencia e práctica profesional que facilite a 

súa inserción laboral”. Nesta liña a Xunta de Galiza sinala que “primarase este ano, 

como novidade, o criterio de estabilidade laboral”. 

Con datos relativos ao primeiro trimestre do 2017 proporcionados pola 

Enquisa de Poboación Activa , observamos como das 323.900 mozas e mozos 

galegos de entre 16 e 29 anos, 118.900 (o 36,7%) están ocupados, 42.900 (o 13,2%) 

parados e os 162.200 (o 50,1%) restantes son inactivos. 

A taxa de actividade entre a mocidade sitúase no 49,9%, e ademais, cunha 

evolución negativa durante o último ano, xa que caeu en 2 puntos. Mentres, a taxa 

de paro xuvenil deste colectivo é moito máis elevada que a do conxunto da 

economía galega, xa que se sitúa no 26,5%.  

Son numerosos os plans impulsados pola Xunta de Galiza que, de xeito 

análogo a este, teñen enunciado nobres propósitos: a loita contra o desemprego entre 

a mocidade, a mellora da empregabilidade, o fomento da estabilidade... Porén, estes 

negativos datos a respecto do emprego xuvenil deberían levarnos a reflexionar sobre 

a utilidade e eficacia destes programas. É preciso realizar unha análise exhaustiva do 

cumprimento dos obxectivos enunciados para estes plans e verificar a situación 

laboral das persoas beneficiarias máis aló da duración da axuda, xa que as máis das 

veces supoñen unha transferencia directa de renda ás empresas contratantes sen 

contrapartidas nin garantías de permanencia ou estabilidade laboral unha vez 

rematada a axuda 
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Estas son as razóns que nos levan a formular a seguinte pregunta para a súa 

resposta oral en Pleno: 

Cal é a valoración do Goberno galego dos plans de emprego destinados á 

xente moza durante os gobernos de Núñez Feixóo? 

 

Santiago de Compostela, 10 de xaneiro de 2018 

 

Asdo.: Montserrat Prado Cores 

Ana Belén Pontón Mondelo  

Xosé Luis Rivas Cruz 

Noa Presas Bergantiños 

Olalla Rodil Fernández 

Luis Bará Torres 

Deputadas e deputados do G.P. do BNG 

 

 

 

Asinado dixitalmente por: 

 

María Montserrat Prado Cores na data 10/01/2018 10:55:18 

 

Ana Pontón Mondelo na data 10/01/2018 10:55:23 
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Xose Luis Rivas Cruz na data 10/01/2018 10:55:24 

 

Olalla Rodil Fernández na data 10/01/2018 10:55:26 

 

Noa Presas Bergantiños na data 10/01/2018 10:55:27 

 

Xosé Luis Bará Torres na data 10/01/2018 10:55:29 
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Á Mesa do Parlamento 

Montserrat Prado Cores, Noa Presas Bergantiños, Ana Belén Pontón 

Mondelo, Olalla Rodil Fernández, Xosé Luis Rivas Cruz 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, relativa á adopción de medidas para 

acadar a autosuficiencia de Galiza en materia de produción e subministro de semente de 

moluscos bivalvos para o impulso de actividade marisqueira. 

 

Galiza é unha potencia na produción de marisco, atendendo ao volume de 

capturas, a súa extraordinaria calidade e, fundamentalmente á importancia económica, 

social e de emprego que eta actividade representa na nosa nación. Precisamente por 

estas razóns resulta difícil entender a absurda situación de dependencia do subministro 

de semente de moluscos bivalvos en grande parte dos bancos marisqueiros galegos. 

O BNG considera prioritario rematar coa dependencia que mantén Galiza a 

respecto da semente producida fora que, á marxe das distorsións do mercado ou do 

problema que representa a introdución de especies alóctonas, certifica a existencia dun 

outro problema, neste caso estrutural, que impide o desenvolvemento pleno do sector 

marisqueiro galego. 

A recuperación do noso marisco, como inequivocamente galego, recoñecendo e 

garantindo a súa orixe, a marca de calidade e prestixio que a procedencia galega 

outorga, debe ser obxectivo da Consellaría do Mar. 
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Por estas razóns formúlase a seguinte pregunta para a súa resposta oral en Pleno: 

Ten previsto o Goberno galego adoptar medidas para evitar a actual dependencia 

de Galiza na produción de semente de moluscos bivalvos? 

 

Santiago de Compostela, 10 de xaneiro de 2018 

 

Asdo.: Montserrat Prado Cores 

Noa Presas Bergantiños 

Olalla Rodil Fernández 

Xosé Luis Rivas Cruz 

Luis Bará Torres 

Ana Belén Pontón Mondelo  

Deputadas e deputados do G.P. do BNG 

 

 

 

Asinado dixitalmente por: 

 

María Montserrat Prado Cores na data 10/01/2018 10:56:13 

 

Ana Pontón Mondelo na data 10/01/2018 10:56:18 

 

Xose Luis Rivas Cruz na data 10/01/2018 10:56:20 

 

Olalla Rodil Fernández na data 10/01/2018 10:56:21 
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Noa Presas Bergantiños na data 10/01/2018 10:56:22 

 

Xosé Luis Bará Torres na data 10/01/2018 10:56:23 
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Á Mesa do Parlamento 
 
Carlos López Crespo, Teresa Egerique Mosquera, Mª Angeles García Míguez, Soraya 
Salorio Porral, Alberto Pazos Couñago, Marta Rodríguez Arias e Daniel Vega Pérez, 
deputadas e deputado do Grupo Parlamentario Popular de Galicia, ao abeiro do 
disposto no artigo 152 e concordantes do Regulamento da Cámara, presentan ante esa 
Mesa a seguinte Pregunta para a súa resposta Oral en Pleno.  
 
O novo Fondo Europeo Marítimo e de Pesca (FEMP) financia proxectos de aplicación 
da nova reforma da Política Pesqueira Común (PPC) e presta apoio financeiro aos 
pescadores, acuicultores e poboacións costeiras para a súa adaptación ás novas 
normas. 
  
No marco do FEMP promóvense proxectos destinados a fomentar o “crecemento azul” 
e a creación de postos de traballo, ao amparo da política marítima integrada da UE; 
facéndose extensión á xestión, recuperación e seguimento de zonas mariñas 
protexidas, paraxes da Rede Natura 2000 e hábitats costeiros de especial interese para 
a cría de organismos mariños.  
 
Neste eido, para o período 2010 - 2015, convocáronse as correspondentes axudas ao 
abeiro do anterior Fondo Europeo da Pesca, por un importe máximo de 9,5 M€.  
 
Somos conscientes de que, pese a que no 2016 non houbo convocatoria, debido ao 
período de adaptación ao novo FEMP, proceso xa coñecido por todos os presentes, si 
se realizou unha encomenda para 2016 e 2017, co obxectivo de rexenerar os bancos 
marisqueiros en toda Galicia.  
 
Facendo balance, contamos con que:  
 

1. A planificación da rexeneración de zonas improdutivas ou de baixa produción 
permitiu recuperar preto de 8 M m² de superficie marisqueira entre 2010 e 2015.  
 

2. As entidades asociativas do sector pesqueiro executaron 170 proxectos nos que 
a Consellería do Mar investiu 4,9 M €.  
 

 
3. A clasificación microbiolóxica de 33 zonas de produción foi mellorada.  
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Neste senso, desde o Grupo Parlamentario Popular, consideramos relevante recuperar 
as zonas que perderon a súa capacidade ou potencialidade produtiva a través da 
rexeneración das mesmas.  
 
Polo exposto, os deputados e deputadas asinantes formulan a seguinte Pregunta Oral 
en Pleno:  
 
-Que tipo de actuacións ten a Xunta de Galicia previsto plantexar no presente ano e a 
futuro, horizonte 2020, no campo da conservación e restauración da biodiversidade e 
dos ecosistemas mariños?  
 
 
Santiago de Compostela, 10 de xaneiro de 2.018 
 
 
Asinado dixitalmente por: 

 
Carlos Enrique López Crespo na data 10/01/2018 11:30:48 

 
Teresa Egerique Mosquera na data 10/01/2018 11:31:05 

 
María Ángeles Garcia Míguez na data 10/01/2018 11:31:21 

 
María Soraya Salorio Porral na data 10/01/2018 11:31:33 

 
Alberto Pazos Couñago na data 10/01/2018 11:31:41 

 
Marta Rodriguez Arias na data 10/01/2018 11:31:52 

 
Daniel Vega Pérez na data 10/01/2018 11:32:41 
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    Á MESA DO PARLAMENTO 

 

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

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

Pregunta para a súa resposta oral en Pleno. 

 

Segundo o documento sobre conflito de intereses no ámbito da saúde, publicado 

pola Xunta de Galicia e aprobado polo Consello de Bioética de Galicia, 

denomínase conflito de intereses ao conxunto de circunstancias que orixina un 

risco de que o xuízo ou a actuación dun profesional respecto dun interese 

primario poida verse influído de forma indebida por un interese secundario.  

Na mesma liña, a Lei 1/2016 de Transparencia e Bo Goberno, explica na súa 

exposición de motivos a necesidade de potenciar o control sobre os eventuais 

conflitos de intereses que poidan xurdir no exercicio do altos cargos, regulando 

ditos conflitos no artigo 43 da mesma norma.  

Con todo, a práctica está moi lonxe da teoría e nestes últimos meses non paran de 

saír exemplos prácticos de portas xiratorias e desvíos de poder no eido da 

sanidade galega.  

A última noticia a atopamos na designación da ex conselleira de Sanidade Rocio 

Mosquera para a dirección da empresa pública Galaria, encargada de xestionar a 

alta tecnoloxía da sanidade galega.   

Neste sentido, é necesario cuestionar en primeiro lugar a propia existencia de 

Galaria (antigo MEDTEC) como empresa provedora de servizos de alta 

tecnoloxía, ao ser un foco de denuncia pública por opacidade, ademais de resultar 

incomprensible que sendo a innovación en tecnoloxía unha das motivacións da 

existencia da empresa, esta estea subcontratada polo SERGAS mediante unha 
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colaboración público-privada, un tipo de xestión ao que a Sra. Mosquera foi moi 

proclive na súa etapa na Consellería de Sanidade con fórmulas e modelos de 

xestión privada, especialmente agraviantes para a área sanitaria de Vigo, e con 

decisións mediatizadas por conflitos de interese e políticas privatizadoras.  

A encomenda realizada para a xestión da Oficina Técnica do Novo Hospital de 

Vigo e a subcontratación coa empresa Efficiencia Clinical Management, non só 

constituíu unha porta xiratoria en sí mesma, si non que tivo uns pésimos 

resultados de xestión, chegando a ser substituída pola xestión pública. No 

referente ao Novo Hospital de Vigo, a ex conselleira puxo en marcha a 

privatización do mesmo mediante unha fórmula de concesión de obra pública a 

iniciativa de financiación privada, coñecida como PFI, pola que se privatizou a 

xestión no novo hospital e se reduciron de forma substancial as prestacións 

sanitarias do mesmo para favorecer os intereses económicos da empresa privada 

concesionaria, que a día de hoxe xa ten amortizado un terzo da débeda de 

construción, mentres que o Servizo Galego de Saúde deberá pagar un canon de 

68 millóns a esta empresa durante a lo menos 20 anos, a maiores dos custos de 

outros servizos como a limpeza ou a lavandería.   

Respecto ao conflito pola xestión privatizadora do Novo Hospital de Vigo, non 

debemos esquecer que este rematou co seu mandato cando foi cesada como 

Conselleira logo dunha masiva manifestación na que a cidadanía de Vigo 

rexeitou a súa política sanitaria. 

Pero os tratos de favor da Sra. Mosquera, exemplificáronse tamén coa renovación 

do concerto co Hospital Povisa cun evidente conflito de intereses ao formar parte 

dos órganos directivos Do Hospital A nosa Señora da Esperanza, pertencente o 

grupo Povisa.  

A elección deste persoa, constitúe unha falta de respecto a cidadanía e á propia 

lexislación en materia de incompatibilidades non so polo trato de favor ás 
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empresas privadas durante o seu mandato como conselleira se non porque 

durante a súa carreira profesional veu ocupando varios postos de relevancia na 

xestión de empresas e hospitais privados que facturan grandes cantidades ao 

Servizo Galego de Saúde.  

Esta noticia, únese a xa publicada fai uns meses sobre a purga do Goberno de 

Feijóo aos xefes de servizo de varios hospitais que podían resultar incómodos 

para a execución das privatizacións levadas a cabo dende a súa chegada ao 

goberno, manifestando Xustiza, tanto en primeira instancia como no Tribunal de 

Xustiza de Galicia que eses ceses e as súas novas adxudicacións, estaban viciadas 

dun evidente desvío de poder, como foi o caso da praza que se entregou a 

Manuel Bustamante, marido da exconselleira de sanidade a Sra. Mosquera.  

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

Pregunta:  

- Que opinión lle merecen estas actuacións ao Goberno? 

 

Santiago de Compostela, 10 de xaneiro de 2018. 

 

  Asdo.: Eva Solla Fernández 

   Deputada do G.P. de En Marea. 

 

 

 

 

 

 

Asinado dixitalmente por: 
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Eva Solla Fernández na data 10/01/2018 10:50:17 
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                                        Á MESA DO PARLAMENTO 

 

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

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

Pregunta para a súa resposta oral en Pleno. 

 

Fai tempo que tanto as e os profesionais, como sindicatos, asociación ou o propio 

Consello de Contas, veñen denunciando o abuso da temporalidade nas 

contratacións do SERGAS. 

A semana pasada, a instancias da Inspección de Traballo que actuou movida por 

unha denuncia formulada polo sindicato de enfermería SATSE, a Tesorería 

General de la Seguridad Social resolvía que o Servizo Galego de Saúde ten a 

obriga de cotizar as fins de semana e festivos nos que sistematicamente parte do 

seu persoal contratado permanece de baixa. 

As e os profesionais inscritos na lista de contratación do SERGAS está recibindo 

resolución da Dirección Provincial da Seguridade Social na que se lles comunica 

a obriga do SERGAS de ingresar as cotizacións non declaradas por aqueles días 

non laborables entre dous ou máis contratos concatenados de luns a venres. 

Segundo a Inspección de Traballo, a práctica habitual consiste en contratar de 

luns a venres a unha persoa como substituta dunha praza fixa e dala de baixa na 

fin de semana ou festivo para volver a tramitar a s alta no día laborable seguinte. 

 

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

Pregunta para a súa resposta oral en Pleno: 

- Ten coñecemento a Xunta de Galicia das irregularidades que sinala a 

Inspección de Traballo en relación ás contratacións no Servizo Galego de 

Saúde? 

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

 

Eva Solla Fernández na data 10/01/2018 10:59:55 
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          Á MESA DO PARLAMENTO 

 

Eva Solla Fernández, deputada do Grupo Parlamentario de En Marea, ao 

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

para a súa resposta oral en Pleno. 

 

A Asociación Batas Blanca, acaba de denunciar, no Consello de Contas, pagos 

irregulares do Servizo Galego de Saúde a tres empresas provedoras de servizos 

de xestión hospitalaria.  

Os contratos foron licitados ao longo do ano 2001, para os servizos de 

adquisición de materiais e equipos de analítica para o laboratorio de CHOP, o 

transporte e organización de almacéns de medicamentos, produtos sanitarios e 

historias, así como á explotación da cafetería do Hospital Montecelo, por un 

máximo de 48 meses o último e 24 meses os primeiros. Os importes dos 

contratos foron por máis de 10, 7 millóns de euros máis IVE, no caso do primeiro 

e de 610.000 e 766.3000 euros máis IVE, no caso do segundo e terceiro 

respectivamente. 

A Asociación denuncia que unha vez vencidas as prórrogas dos mesmos, os 

pagos estaríanse realizando sen concurso público, pois foron superados os prazos 

da concesión inicial e as prórrogas legais. 

Denuncian tamén, que no caso dos dous primeiros, as prórrogas non estaría 

xustificadas xa que no transcurso de duración das mesmas, foron modificadas as 

condicións establecidas nas bases do concurso, con modificacións nos costes de 

servizos que implican cambios substanciais no gasto. Un exemplo disto é o que 

se refire á dotación do laboratorio do CHOP, no que foron modificadas as 

técnicas e os quipos, cun notable incremento da facturación tras o peche do 
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laboratorio propio do ambulatorio de Vilagarcía de Arousa que agora deriva a 

Pontevedra as analíticas.  

O Consello de Contas, no seu Informe de fiscalización sobre as contratacións do 

SERGAS nos exercicios 2012-2014, xa publicaba irregularidades na licitación 

dos dous primeiros contratos, con cláusulas contraditorias nos prazos de 

presentación da documentación, falta de motivación suficiente nos informes 

técnicos, incorrecta aplicación da fórmula de cálculo, falta de desglose en 

subcriterios, indefinición previa da fórmula de ponderación dos informes 

emitidos por diferentes servizos…etc. 

Ademais, é importante recordar que o primeiro dos contratos, que é o de maior 

importe, xa foi obxecto de investigación por parte da Fiscalía de Pontevedra. 

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

Pregunta para a súa resposta oral en Pleno:  

- Considera o Goberno, que ante os feitos denunciados e os informes do 

Consello de Contas, están a facer unha contratación dilixente e 

transparente no SERGAS? 

Santiago de Compostela, 10 de xaneiro de 2018. 

 

 

Asinado dixitalmente por: 

 

Eva Solla Fernández na data 10/01/2018 11:04:23 
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                                   Á MESA DO PARLAMENTO 

 

Eva Solla Fernández, deputada do Grupo Parlamentario de En Marea, ao 

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

para a súa resposta oral en Pleno. 

 

No ano 2010, o Concello do Porriño asinou un acordo coa Xunta de Galicia, no 

que puxo a disposición da mesma unha parcela cunha superficie de 525 metros 

cadrados para ampliar o Centro de Saúde.  

A ampliación do Centro de Saúde do Porriño é unha demanda que leva unha 

década sen ser atendida por parte da Xunta de Galicia, pese a tratarse dun Centro 

de Saúde que sigue incrementando o número de pacientes aos que ten que 

atender, chegando a ser máis de 40.000 usuarios potenciais  os que poderían ter 

que acudir ao Centro, que ademais conta con Punto de Atención Continuada de 

tres da tarde a oito da mañá, horario no que tamén atende a concellos da contorna 

como poden ser Mos ou Salceda de Caselas.  

Ademais da ampliación do Centro, as veciñas e veciños do concello de Porriño 

reivindican tamén que de xeito simultáneo, se dote o mesmo dos medios técnicos 

e humanos suficientes para facer fronte á actual demanda. 

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

Pregunta: 

- Vai a Xunta de Galicia a destinar unha partida orzamentaria suficiente 

para levar a cabo a ampliación do Centro de Saúde do Porriño? 

Santiago de Compostela, 10 de xaneiro de 2018. 
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   Asdo.: Eva Solla Fernández 

    Deputada do G.P. de En Marea. 

 

 

 

 

 

 

Asinado dixitalmente por: 

 

Eva Solla Fernández na data 10/01/2018 11:08:53 
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 Á Mesa do Parlamento  
 
Carlos López Crespo, Teresa Egerique Mosquera, Mª Angeles García Míguez, Soraya 
Salorio Porral, Alberto Pazos Couñago, Marta Rodríguez Arias e Daniel Vega Pérez, 
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.  
 
É unha cuestión de todos traballar a prol de afianzar os espazos portuarios de carácter 
comercial nunha orientación que permita a potenciación do transporte marítimo de 
mercadorías. Unha máxima que ha de ser acompañada da atracción de novos tráficos 
e o desenvolvemento do transporte intermodal.  
 
Por iso, desde o Grupo Parlamentario Popular consideramos que é imperativo seguir 
apostando por avanzar na conversión dos nosos peiraos en auténticas plataformas de 
distribución e centros de intercambio de mercadorías entre transportes marítimo, 
ferroviario e por estrada.  
 
Mais non só no aumento do volume de tráficos debemos traballar. Temos que 
perseverar tamén no desenvolvemento dunha estratexia destinada a atraer e potenciar 
ao sector náutico mediante a disposición de peiraos axeitados, en condicións de 
espazos recreativos e deportivos de primeiro nivel.  
 
Isto se plasma nos milleiros de atraques dispostos ao longo dos 122 portos da nosa 
estrutura portuaria autonómica, os cales permiten fomentar o emprego e dinamizar 
economicamente as zonas costeiras.  
 
Polo exposto, os deputados e deputadas asinantes formulan a seguinte Pregunta Oral 
en Pleno:  
 
-Cal é o balance que realiza a Consellería sobre o volume de tráficos comerciais e 
náuticos desenvoltos nos últimos catro exercicios (período 2013 – 2017)?  
 
 
Santiago de Compostela, 10 de xaneiro de 2.018 
 
 
Asinado dixitalmente por: 

 
Carlos Enrique López Crespo na data 10/01/2018 11:40:08 

 
Teresa Egerique Mosquera na data 10/01/2018 11:40:18 
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María Ángeles Garcia Míguez na data 10/01/2018 11:40:33 

 
María Soraya Salorio Porral na data 10/01/2018 11:40:42 

 
Alberto Pazos Couñago na data 10/01/2018 11:40:49 

 
Marta Rodriguez Arias na data 10/01/2018 11:41:08 

 
Daniel Vega Pérez na data 10/01/2018 11:41:27 
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Á MESA DO PARLAMENTO 

 

Eva Solla Fernández, deputada pertencente ao Grupo Parlamentar de En Marea ao 

abeiro do artigo 155 do Regulamento do Parlamento, presenta a seguinte Pregunta, 

para a súa resposta oral en Pleno, relativa ao Anteproxecto de modificación da 

Lei 8/2008 de Saúde de Galicia. 

 

Non son poucas as protestas que suscitou a eliminación de Xerencias, no Servizo 

Galego de Saúde, nos últimos gobernos do PP. A eliminación das xerencias de 

atención primaria unida á absorción de varias xerencias de hospitais comarcais 

deviu nunha realidade na que os grandes hospitais iniciaron a concentración do 

investimento sanitario. 

Esta situación ten causado dificultades enormes para a atención primaria, 

desprovista de capacidade decisoria en canto a xestión se refire e nos pequenos 

hospitais, nos que a burocracia se ten incrementado e a imposibilidade de ofrecer 

algúns servizos tamén. 

A pesares da oposición que no seu momento tivo esta circunstancia, a Xunta de 

Galicia decide, en pleno verán, iniciar a modificación da lei de Saúde de Galicia 

para suprimir, de esta vez, catro áreas sanitarias. É dicir, pasamos de eliminar 

xerencias a eliminar tamén as áreas que dan sentido a unha planificación sanitaria 

descentralizada. 

A presentación do anteproxecto que modifica a Lei 8/2008 de Saúde de Galicia 

realizouse sen negociación algunha de xeito previo, advertindo ás centrais sindicais 

de esta situación o mesmo día que se publicaba o texto. 
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Esta situación resulta unha mostra de elevada opacidade, incompatible ademais cos 

principios da Lei de Transparencia e Bo Goberno e coa mínima ética agardable por 

parte da administración. 

Sobre todo, porque esta proposta de modificación abrangue aspectos moi relevantes 

para a sanidade pública e a cidadanía, como o é tamén os órganos de participación 

(Consello Galego de Saúde) que sofren un fondo recorte e mudanza. 

Esta situación, na que un ataque tan relevante á sanidade se fai de xeito sibilino, tivo 

unha resposta pronta de sindicatos e plataformas, iniciándose unha ampla proposta 

de alegacións vía web. Sen embargo, unha vez máis, sobra dicir que a publicidade 

para realizar estas alegacións foi case nula por parte da Xunta, incrementándose así 

o escurantismo, nunha sorte de proceder antidemocrático. 

Ante estas circunstancias, En Marea pregunta: 

- Cal é o motivo polo que a Xunta decidiu practicar estas modificacións substanciais 

para a Sanidade Pública en pleno verán, sen participación previa e case sen 

publicidade? 

Santiago de Compostela, 10 de xaneiro de 2018. 

Asdo.:  Eva Solla Fernández 

Deputada do GP. de En Marea 

 

 

 

 

Asinado dixitalmente por: 
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                                         Á MESA DO PARLAMENTO 

 

Eva Solla Fernández, deputada do Grupo Parlamentario de En Marea, ao 

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

para a súa resposta oral en Pleno. 

 

A Asociación de afectados por intervencións de cirurxía refractiva(ASACIR), fai 

tempo que vén denunciando as secuelas de ditas operación xunto coa publicidade 

enganosa que se fai da mesma, ofrecendo obxectivos que non se poden garantizar 

e trivializando con este tipo de operacións, sen informar claramente dos riscos 

más habituais. 

A necesidade dunha publicidade clara xunto cunha información adecuada é algo 

esencial que vai más alá do cumprimento da lexislación vixente, xa que moitos 

dos riscos que teñen lugar despois da operación, en algúns casos, supoñen para os 

doentes un empeoramento moi agudo nas súas condicións de vida.  

Dentro deses riscos atopamos algúns como: o síndrome do ollo seco, síntomas 

visuais como halos, reflexos, visión dobre ou perda de visión así como a 

necesidade de seguir utilizando lentes pese ao que se anuncia. 

En relación á publicidade que as clínicas ofrecen para as operacións de cirurxía 

refractiva, dende ASACIR foron presentadas reclamacións no Instituto Galego 

de Consumo, na Agencia Catalana de Consum e na Agencia Española de 

Consumo, Seguridad Alimentaria y Nutrición, tanto de xeito individualizado por 

membros da asociación como pola asociación como persona xurídica, contra 27 

clínicas por vulneración da normativa estatal e autonómica sobre publicidade 

sanitaria.  
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Todas as denuncias acompañadas de documentación tanto en soporte escrito 

como audiovisual sobre a publicidade denunciada. Pero con todo, o único 

organismo de consumo que levou a cabo sancións foi a Agencia Catalana de 

Cosum.  

Actualmente, moitas das persoas afectadas por estas prácticas están a espera de 

resposta de organismos como o Instituto Galego de Consumo.  

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

pregunta para a súa resposta oral en Pleno: 

- Que información ten a Xunta de Galicia sobre as denuncias presentadas na 

Comunidade Autónoma en relación ás secuelas da cirurxía refractiva e a 

publicidade enganosa da mesma? 

Santiago de Compostela, 10 de xaneiro de 2018. 

 

   Asdo.: Eva Solla Fernández 

    Deputada do G.P. de En Marea. 

 

 

 

 

 

Asinado dixitalmente por: 

 

Eva Solla Fernández na data 10/01/2018 11:25:40 
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 Á Mesa do Parlamento  
 
Carlos E. López Crespo,Teresa Egerique Mosquera,Marian García Míguez,Soraya 
Salorio Porral, Alberto Pazos Couñago, Daniel Vega Pérez e Marta Rodríguez Arias, 
deputados e deputadas do Grupo Parlamentario Popular de Galicia, ao abeiro do 
disposto no artigo 152 e concordantes do Regulamento da Cámara presentan, ante 
esta Mesa, a seguinte Pregunta para a súa resposta Oral en Pleno.  
 
A seguridade da navegación dos buques pesqueiros é unha prioridade para este 
goberno, como non podía ser doutro xeito. Ao longo desta lexislatura tomáronse 
medidas a favor da seguridade a bordo con axudas destinadas con cargo aos fondos 
FEP e FEMP para mellorar a eficiencia, reducir o custe enerxético, modernizar e 
mellorar as embarcacións.  
 
Todas as medidas son poucas e sabemos que Portos de Galicia elaborou a finais de 
2015 unha proposta para mellorar a sinalización luminosa dos accesos aos peiraos e 
das bateas que se encontran nas proximidades. Es proposta foi entregada a Fomento, 
concretamente a Puertos del Estado que é o organismo encargado da súa tramitación 
e aprobación.  
 
Sen embargo, tamén somos conscientes da complexidade de adoptar unha medida 
que nunca se fixo antes, e que afectaría a un total de 3.300 bateas que se espallan por 
todo o litoral galego.  
 
Por todo o anterior,  os deputados e deputadas asinantes formulan a seguinte Pregunta 
Oral en Pleno:  
 
-Que prazos manexa a Consellería do Mar para que se leven a cabo as melloras na 
sinalización de bateas e acceso aos portos?  
 
 
 
Santiago de Compostela, 10 de xaneiro  de 2.018 
 
 
 
Asinado dixitalmente por: 

 
Carlos Enrique López Crespo na data 10/01/2018 12:07:07 

 
Teresa Egerique Mosquera na data 10/01/2018 12:07:17 
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María Ángeles Garcia Míguez na data 10/01/2018 12:07:33 

 
María Soraya Salorio Porral na data 10/01/2018 12:07:40 

 
Alberto Pazos Couñago na data 10/01/2018 12:07:47 

 
Daniel Vega Pérez na data 10/01/2018 12:08:03 

 
Marta Rodriguez Arias na data 10/01/2018 12:08:18 
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 Á Mesa do Parlamento  
 
Carlos E. López Crespo, Teresa Egerique Mosquera, Marian García Míguez, Soraya 
Salorio Porral, Alberto Pazos Couñago, Daniel Vega Pérez e Marta Rodríguez Arias, 
deputados e deputadas do Grupo Parlamentario Popular de Galicia, ao abeiro do 
disposto no artigo 152 e concordantes do Regulamento da Cámara presentan, ante 
esta Mesa, a seguinte Pregunta para a súa resposta Oral en Pleno.  
 
Blue Growth é unha estratexia a longo prazo establecida pola Directorate General for 
Maritime Affairs and Fisheries da Unión Europea (DG MARE) para apoiar o crecemento 
sustentable dos sectores mariño e marítimo, e recoñecer a importancia dos mares e 
dos océanos como motores da economía europea, polo seu gran potencial para a 
innovación e o crecemento.  
 
Esta iniciativa foi proposta pola Consellería do Mar á Autoridade Portuaria de Vigo no 
ano 2016 para que liderase unha experiencia piloto. O Porto de Vigo asumiu esa 
proposta coa idea de se converter nun centro innovador, conectado, verde e inclusivo.  
Parece ser que no seu primeiro ano de historia, esta iniciativa vincúlase con 48 
proxectos e 44 accións, dos cales a metade xa están en funcionamento, que implicarán 
a captación de máis de 207 millóns de euros de fondos europeos e financiamento 
público - privado xunto coa creación de 3.000 empregos directos de aquí ao ano 2020.  
 
Por tanto, tendo en conta o anteriormente exposto, este grupo parlamentario quere 
Presentar a seguinte Pregunta Oral en Pleno:  
 
- En que consiste máis polo miúdo a estratexia Blue Growth que leva a cabo o Porto de 
Vigo?  
 
Santiago de Compostela, 10 de xaneiro de 2.018 
 
 
Asinado dixitalmente por: 

 
Carlos Enrique López Crespo na data 10/01/2018 12:17:29 
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Marta Rodriguez Arias na data 10/01/2018 12:18:46 
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                                       Á MESA DO PARLAMENTO 

 

Eva Solla Fernández, deputada do Grupo Parlamentario de En Marea, ao 

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

para a súa resposta oral en Pleno. 

 

Co abandono por parte do Partido Popular do Plan de Mellora da Atención 

Primaria, a maioría dos centros de saúde prometidos ficaron esquecidos. Con 

todo, o Goberno  mantivo a promesa de construción sobre algúns deles.  

No caso de Centro de Saúde de O Hío, no Concello de Cangas, o Goberno 

municipal mercou e puxo a disposición da Xunta de Galicia os terreos necesarios 

en O Viso para a súa construción, cun investimento público de 400.000 euros. O 

proxecto chegou a aparecer nunha partida dos orzamentos de 2012, 

desaparecendo nos anos seguintes sen que se tivese levado a cabo o prometido.  

A día de hoxe, o centro de saúde continúa sen construírse, poñendo en dúbida o 

compromiso do Goberno coa saúde das veciñas e veciños do Morrazo, ademais 

de malgastar os recursos públicos coa compra duns terreos que continúan 

paralizados e co gasto do acondicionamento das instalación actuais.  

 

Por todos estes feitos, e dado o próximo debate orzamentario, En Marea presenta 

a seguinte Pregunta para a súa resposta oral en Pleno: 

- Vai o Goberno a orzamentar e executar, para estes vindeiros 

orzamentos, o proxecto e obra do novo Centro de saúde de Aldán- O 

Hío? 
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Santiago de Compostela, 10 de xaneiro de 2018. 

 

  Asdo.: Eva Solla Fernández 

   Deputada do G.P. de En Marea. 

 

 

 

 

 

 

Asinado dixitalmente por: 

 

Eva Solla Fernández na data 10/01/2018 12:35:23 
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Á MESA DO PARLAMENTO 

 

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

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

Pregunta para a súa resposta oral en Pleno. 

 

Cada vez son máis numerosas as denuncias das e dos profesionais sanitarios pola 

saturación nos hospitais, produto das políticas de peche de camas e unidades 

levadas a cabo polo Goberno da Xunta de Galicia, que xa están a converter os 

peches en algo permanente. 

No caso do CHOP, a Xunta de Persoal denunciou que o peche  afecta xa a máis 

unidades e durante máis tempo. 

 O que comezou sendo un peche de 15 días para arranxar a unidade de lactantes, 

leva xa seis meses pechada, derivando as nenas e nenos aos diferentes servizos 

que dispón o hospital tales como obstetricia, xinecoloxía ou os máis afortunados 

pediatría.  

O Servizo de neumoloxía ten a cargo a 42 pacientes dos cales 30 están fóra da 

súa unidade, pois aínda abriu na súa totalidade o día dous e o fíxoo de xeito 

temporal. Unha situación parecida tena tamén medicina interna, que ten fóra da 

súa unidade a 26 pacientes e varios en urxencias á espera. 

Nas urxencias, a situación é totalmente límite, persoas esperando durante horas 

nos corredores á espera de camas mentres estas permanecen pechadas. 

Si ben estas son situacións vividas no CHOP, anteriormente tamén se teñen 

denunciado as mesmas situacións no CHUAC ou no CHUS, polo que estamos 
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ante unha política de desmantelamento da sanidade pública que está a afectar dun 

xeito gravísimo na atención das persoas. 

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

Pregunta para a súa resposta oral en Pleno: 

- Considera normal a Xunta de Galicia que se vivan estas situacións nos 

hospitais públicos do Servizo Galego de Saúde? 

 

Santiago de Compostela, 10 de xaneiro de 2018. 

 

  Asdo.: Eva Solla Fernández 

   Deputada do G.P. de En Marea. 

 

 

 

 

 

Asinado dixitalmente por: 

 

Eva Solla Fernández na data 10/01/2018 12:38:37 
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 Á Mesa do Parlamento  
 
Carlos E. López Crespo, Teresa Egerique Mosquera, Marian García Míguez, Alberto 
Pazos Couñago, Diego Calvo Pouso, Marta Rodríguez Arias, Soraya Salorio Porral e 
Daniel Vega Pérez deputados e deputadas do Grupo Parlamentario Popular de Galicia, 
ao abeiro do disposto no artigo 152 e concordantes do Regulamento da Cámara 
presentan, ante esta Mesa, a seguinte Pregunta para a súa resposta Oral en Pleno.  
 
O furtivismo é unha lacra que afecta a toda a sociedade no seu conxunto, xa que por 
unha banda menoscaba á economía no sentido en que laboramente afecta aos 
profesionais ao minorar os seus ingresos pola minoración dos recursos e a baixada de 
presos por sobreoferta de produto, comercialmente dana a propia imaxe dos produtos, 
que ven como aqueles que foron obtidos e comercializados sen as debidas garantías 
suplantan a súa valía e aprovéitanse do bo traballo de moitos profesionais do mar e da 
cadea mar- industria.  
 
Por outra banda, prexudica tamén á saúde pública porque esta falta de seguridade 
alimentaria pode provocar serios riscos de intoxicación e, por último, ao medio 
ambiente porque agrede aos recursos mariños que, segundo os casos, pode chegar a 
ser irreparable.  
 
Resulta evidente que loitar contra esta situación é unha tarefa inxente que non pode 
ser abordada de forma unilateral polo Servizo de Gardacostas de Galicia e vese 
necesaria a coordinación de todos os medios dispoñibles, máxime cando o propio 
furtivismo ven acompañado en moitas ocasións por fenómenos coma a violencia contra 
o persoal de Gardacostas ou a dificultade de realizar controis en estradas.  
 
Conscientes de que a Xunta de Galicia aposta por todos os medios ao seu alcance 
para erradicar esta actividade ilegal tan prexudicial para o conxunto da nosa so 
ciedade, os deputados e deputadas asinantes formula as seguintes Pregunta Oral en 
Pleno:  
 
-Cales son os medios materiais e humanos dispoñibles pola Consellería do Mar para o 
control do furtivismo?  
 
Santiago de Compostela, 10 de xaneiro de 2.018 
 
 
Asinado dixitalmente por: 

 
Carlos Enrique López Crespo na data 10/01/2018 12:40:26 
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Teresa Egerique Mosquera na data 10/01/2018 12:40:38 
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Alberto Pazos Couñago na data 10/01/2018 12:41:01 
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María Soraya Salorio Porral na data 10/01/2018 12:41:29 

 
Marta Rodriguez Arias na data 10/01/2018 12:41:45 

 
Daniel Vega Pérez na data 10/01/2018 12:42:00 
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                                         Á MESA DO PARLAMENTO 

 

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

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

súa resposta oral en Pleno. 

 

A Residencia Asistida de Maiores de Oleiros é a máis grande de toda a Provincia 

de Coruña e a que conta con maior número de residentes, chegando case aos 300. 

Con todo, é a que menos persoal de atención directa ten, tendo en conta os datos 

anteriores.  

Esta deficiencia grave de persoal está provocando un aumento alarmante nas 

baixas por sobreesforzo, coa consecuencia de que as baixas non se están a cubrir 

debido á excesiva carga de traballo e as condicións nas que se ten que 

desenvolver o mesmo.  

Son varios os exemplos que ilustran esta situación:  

- Na quenda da noite, cada unidade conta coa presenza dunha soa auxiliar 

que ten que atender a un total de 44 usuarias/os con cambios posturais.  

- Na lavandería o problema é similar, sendo oito persoas as que traballan na 

quenda de día e reducíndose a unha soa na quenda de tarde. 

- O centro conta so cunha persoa de terapia ocupacional e unha animadora 

que teñen que atender diariamente a unha media de 150 residentes que 

asisten a este tipo de actividades. 

- As case 300 persoas residentes contan só con dúas fisioterapeutas.   

- Non existe psicólogo/a no centro. 

- O psiquiatra visita tan só 6 horas ao mes. 
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En relación a falta de psicólogo/a e as poucas horas na que se dispón de 

psiquiatra, a situación empeora co ingreso de persoas con trastornos psíquicos 

procedentes dos hospitais psiquiátricos que están pechando. O propio director do 

centro recoñece que este método non é o mais axeitado, ao carecer os centros de 

atención directa como a Residencia de Oleiros coas unidades e o persoal 

específico que se necesita para tratar a estas persoas.  

En canto as deficiencias en instalación, o deterioro do chan está a influír no día a 

dia do persoal e das persoas residentes, tratándose dun problema estrutural que é 

necesario solucionar ao supor un risco para o persoal como para as persoas 

usuarias das cales a maioría teñen mobilidade reducida. 

Sobre as necesidades de material, faise necesario mercar dúas máquinas de 

lavado adecuadas para asumir o traballo diario que supera os 1000 quilos de 

roupa ao día, ademais de cambiar as camas antigas que dificultan de xeito 

impórtate o día a día do persoal do centro pola altura inadecuada das mesmas, así 

como a máquina de raios que xa ten máis de 20 anos i é unha máquina fixa que 

dificulta o seu uso nun centro cun elevadísimo nivel de dependencia.  

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

pregunta para a súa resposta oral en Pleno:  

- Cando ten pensado a Xunta de Galicia atender as demandas existentes na 

Residencia de maiores de Oleiros? 

 Santiago de Compostela, 10 de xaneiro de 2018. 

 

   Asdo.: Eva Solla Fernández 

    Deputada do G. P. de En Marea. 
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                                   Á MESA DO PARLAMENTO 

 

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

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

súa resposta oral en Pleno. 

 

Fai varios anos que se iniciaron as obras na Residencia de Maiores de Caranza, 

obras caracterizadas por unha pésima xestión que dende o seu inicio partiron dun 

proxecto fallido, que as mantivo paralizadas coa consecuencia dunha merma das 

prazas públicas así como os custos de derivación á privada.  

Con todo, a día de hoxe, as plantas aínda seguen sen abrir e moitas das prazas da 

residencia sen cubrir. Cun total de 191 prazas, só están cubertas 96, unha 

situación intolerable xa que levan case catro anos sen recibir ingresos, todo isto 

tendo en conta a demanda e a lista de espera para os centros residenciais de 

maiores en Galicia.  

A maiores das dúas plantas que aínda están pechadas polas obras iniciadas dende 

fai anos, a residencia de Caranza conta con deficiencias estruturais que son froito 

da antigüidade do edificio e que provocan que existan habitacións pechadas por 

problemas con goteiras e humidades. Ademais, os problemas estruturais chegan 

tamén ao propio chan do centro que si ben nun momento inicial estaba previsto 

na obra, ao final os arranxos non se levaron a cabo, presentando actualmente 

graves deficiencias.  

Sumando as necesidades de obras estruturais a maiores das xa realizadas, a 

residencia adoece das mesmas deficiencias que outras de similares 

características, como por exemplo a de Oleiros, en relación á falta de persoal. 
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Tanto o persoal do centro como o Comité de Políticas Sociais de Coruña, 

denuncian a falta de persoal e a falta de cobertura nas baixas e nas vacacións.  

Actualmente, só contan cun fisioterapeuta e un monitor de tempo libre para 

atender a todas as persoas residentes, xa que a praza de terapeuta ocupacional que 

está habilitada, atópase sen cubrir. Todo isto, nunha residencia que se caracteriza 

por atender a persoas dependentes con mobilidade reducida. 

A residencia, conta tamén co mesmo problema que outras en relación aos 

ingresos de persoas con patoloxías psíquicas que están a ser ingresadas en 

residencias de estas características co peche dos antigos psiquiátricos. 

Residencias que non contan cos protocolos e co persoal axeitado. Ao igual que 

Oleiros, a residencia de Caranza tampouco conta con psicólogo/a.   

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

pregunta para a súa resposta oral en Pleno: 

- Cando ten pensado a Xunta de Galicia abrir as plantas pechadas polas 

obras? 

Santiago de Compostela, 10 de xaneiro de 2018. 

 

   Asdo.: Eva Solla Fernández 

    Deputada do G.P. de En Marea. 
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                                              Á MESA DO PARLAMENTO 

 

Eva Solla Fernández, deputada pertencente ao Grupo Parlamentario de En 

Marea, ao abeiro do disposto no artigo 155 do Regulamento da Cámara, presenta 

a seguinte Pregunta para a súa resposta oral en Pleno, sobre o traspaso de 

competencias en materia de saúde penitenciaria. 

 

Na anterior lexislatura, concretamente no pleno do 6 de maio de 2015, foi 

aprobada por unanimidade, a Proposición non de lei doc.núm. 32617(09/PNP-

002391) co seguinte enunciado:  

“O Parlamento de Galicia insta á Xunta de Galicia a instar ao Goberno do 

Estado a traspasar as competencias en materia de saúde penitenciaria á Xunta 

de Galicia para a súa asunción polo SERGAS en conformidade co establecido na 

Disposición Adicional sexta da Lei de Cohesión do Sistema Nacional de Saúde 

do 2003” 

Sen embargo, pese a tratarse dunha iniciativa que goza do respaldo unánime do 

Parlamento e de instar ao cumprimento dunha Disposición establecida nunha 

norma con rango de Lei, que tutela un Dereito de gran importancia como é a 

saúde das persoas privadas de liberdade, a Xunta de Galicia en nada informou a 

este Parlamento sobre os trámites ou xestións realizadas para dar cumprimento a 

dita proposición. 

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

Pregunta para a súa resposta oral en Pleno: 
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- Cales son as xestións que realizou a Xunta de Galicia para dar 

cumprimento á Proposición de lei aprobada sobre o traspaso de 

competencias en materia de saúde penitenciaria? 

 

Santiago de Compostela, 10 de xaneiro de 2018. 

 

  Asdo.: Eva Solla Fernández 

   Deputada do G.P. de En Marea. 
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                                        Á MESA DO PARLAMENTO 

 

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

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

seu debate en Pleno. 

 

Son numerosas as denuncias, tanto de persoas profesionais como usuarias, en 

relación ao deterioro na prestación de servizos nos centros de atención directa 

como as residencias de maiores, centros de atención a persoas dependentes ou 

centros de menores situados na provincia da Coruña. 

 O propio Comité de Empresa de Política Social da provincia da Coruña, 

denuncio tanto na Consellería como ante a Valedora do Pobo a situación destes 

centros, así como dos propios dereitos das traballadoras e traballadores dos 

mesmos. 

En canto aos dereitos das traballadoras e traballadores, todos os centros contan 

con persoal reducido que non cubre as baixas ou vacacións ao 100%, a diferenza 

de outras consellerías. Esta situación ocasiona, que en picos como as vacacións 

de Nadal, teñan graves problemas de cobertura.  

Existen centros con mais de 80 pacientes con mobilidade reducida ou moi 

reducida que unicamente contan con dous fisioterapeutas a media xornada. Isto 

implica que aínda que numericamente se cumpran cos ratios estipulados, estes 

non son adecuados ao tipo de persoas usuarias dos centros. 

Todo o anterior no contexto de que moitas das traballadoras e traballadores do 

centro, levan mais de cinco anos con algúns dos seus dereitos laborais en 

suspensión pola non aplicación de parte do articulado recollido no V Convenio 

Colectivo. 
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Ademais, algúns centros contan con infraestruturas envellecidas cuxas 

deficiencias non son atendidas pola Consellería. 

Todo este conxunto de deficiencias, ven marcado pola situación dun incremento 

constante na demanda destes centros, que nos casos das residencias contan cunha 

longa lista de espera.  

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

pregunta:  

- Cando ten pensado a Consellería levar a cabo as actuacións políticas 

pertinentes que permitan solucionar as deficiencias arriba 

enunciadas? 

 

Santiago de Compostela, 10 de xaneiro de 2018. 

   Asdo.: Eva Solla Fernández 

    Deputada do G.P. de En Marea. 

 

 

 

 

 

Asinado dixitalmente por: 

 

Eva Solla Fernández na data 10/01/2018 12:48:30 
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Á MESA DO PARLAMENTO 

Antón Sánchez García e Marcos Cal Ogando, deputados do Grupo 

Parlamentar de En Marea, ao abeiro do recollido no artigo 155 do 

Regulamento da Cámara, presentan  a seguinte PREGUNTA para a súa resposta 

oral en Pleno. 

 

Durante os tres últimos días o Eixo Atlántico ferroviario está a sufrir unha 

elevada cantidade de incidencias que provocan enormes trastornos aos usuarios. 

 

Dende o luns 8 de xaneiro téñense producido varios retrasos de varias horas  nos 

convois, cancelacións e peches de traxecto que obrigan a derivar aos usuarios a 

autocares, etc.  

 

O día 9 de xaneiro o tren que debería chegar a Santiago de Compostela as 09:40, 

procedente de Vigo, facíao no entorno das 10:30 e hoxe mesmo, mércores 10 de 

xaneiro, os pasaxeiros que percorren o traxecto A Coruña- Santiago e Coruña-

Ourense foron trasladados en autocar.  

 

A maior parte dos usuarios destas liñas son estudantes, traballadoras e 

traballadores, polo que os retrasos nos horarios producen enormes problemas, 

tanto para acudir aos postos de traballo, clases ou na  conciliación familiar. A 

pesar desta situación dende os responsables das liñas non se produce ningunha 

información que permita aos usuarios actuar en consecuencia, e paliar os danos 

provocados por estas deficiencias no servizo, nin se ofrecen explicacións sobre 

os sucesos que  provocan as incidencias, desinformación que incrementa a 

inseguridade dos usuarios  e complica a toma de decisión para evitar trastornos 

laborais ou persoais futuros.  

 

 

73511



 
 

 

 

 

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

para resposta oral en Pleno:  

 

- Que vai facer a Xunta perante as continuas avarias, retrasos e 

desinformación que están a sufrir os usuarios do ferrocarril nas liñas Vigo-

Coruña e Coruña-Ourense durante o mes de xaneiro? 

 

Santiago de Compostela, 10 de xaneiro de 2018. 

 

  Asdo.: Antón Sánchez García 

   Marcos Cal Ogando 

   Deputados do G.P. de En Marea. 

 

 

 

 

 

 

Asinado dixitalmente por: 

 

Antón Sánchez García na data 10/01/2018 13:14:28 

 

Marcos Cal Ogando na data 10/01/2018 13:14:35 
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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. 

 

Os datos do primeiro trimestre do 2017 mostran que o problema de exclusión do 

dereito a unha vivenda digna segue a ter unha magnitude enorme. 

Durante ese período producíronse 684 desafiuzamentos o que supón un 

incremento dun 14% con respecto ao ano anterior. 

Este drama ten raíces estruturais e ten que ver coa pobreza, co desemprego, os 

salarios baixos, a insuficiencia da protección social e cunhas políticas de vivenda 

que priorizaron a especulación e o negocio fronte ao dereito á vivenda. 

Unha das eivas estruturais é a ausencia dun parque público de vivenda con 

alugueiros de carácter social, non só como instrumento para realoxar ás persoas 

con dificultades senón para equilibrar o mercado da vivenda. 

A Xunta de Galiza a través do IGVS ten unha oferta de vivenda pública dunhas 

3.000 vivendas, a todas luces insuficientes para ser un instrumento eficaz para 

facer fronte ás dificultades de todas as persoas con dificultades para poder 

desfrutar dunha vivenda en condicións dignas. 

A adxudicación desas vivendas faise a través do  Decreto 253/2007, do 13 de 

decembro de réxime xurídico do solo e das edificacións promovidas polo IGVS, 

que se basea nuns procesos administrativos nada sinxelos, podendo chegar a 

producir decepción e frustración polo tempo de espera  que remata en moitas 

ocasións en renuncias ás vivendas por varias razóns que teñen que ver con como 

está deseñado o proceso de adxudicación principalmente. 
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Segundo nos consta existen tempos de espera moi longos e existen moitos casos 

de renuncias unha vez adxudicadas as vivendas. 

Nunha fase inicial, prodúcese o sorteo coa participación de todas as persoas que 

reúnen os requisitos establecidos para poder formalizar a solicitude. A Comisión 

Provincial de Vivenda vai adxudicando por orde de lista entre eles, e neste 

momento do proceso, e non antes, a Comisión Provincial de Vivenda pode ter en 

conta as condicións familiares para adaptalas ás características da vivenda. 

É posible que estas familias que quedaron seleccionadas mediante sorteo, 

rexeiten a vivenda adxudicada dado que non se adapta as súas características 

familiares e ao mesmo tempo,  é posible que as que quedaron fóra do sorteo, si 

reuniran unhas características familiares que si se adecuaban ás vivendas. Polo 

tanto, podémonos atopar persoas que renunciando á vivenda por este motivo, 

levan anos inscritas no Rexistro sen poder acceder a unha vivenda. 

Outro instrumento posto en marcha foi o Programa de Vivendas Baleiras, cun 

Convenio asinado entre o IGVS e a FEGAMP para os exercicios 2016, 2017, 

2018 e 2019 cun orzamento de só 690.000 euros para as catro anualidades. 

Ante a gravidade do problema dos desafiuzamentos en Galiza, é preciso avaliar a 

eficacia dos instrumentos que tentan palialo, e actuar en consecuencia. 

Polo anteriormente exposto o Grupo Parlamentario de En Marea presenta a 

seguinte pregunta en Pleno: 

- Teñen pensado mudar o Decreto 253/2007 de 13 de decembro  de réxime 

xurídico do solo e das edificacións promovidas polo Instituto Galego da 

Vivenda e Solo?  

Santiago de Compostela, 10 de xaneiro de 2018. 
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  Asdo.: Antón Sanchez García 

   Deputado do G.P. de En Marea. 

 

 

Asinado dixitalmente por: 

 

Antón Sánchez García na data 10/01/2018 13:33:11 
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   Á MESA DO PARLAMENTO 

Antón Sanchez García e Marcos Cal Ogando, deputados 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. 

 

Na actualidade unha parte moi importante das parcelas do parque empresarial de 

Ribadavia desenvolto por Xestur, atópanse vendidas e adquiridas por propietarios 

que non chegaron a construír nin investir nel, dándose unha situación onde a 

pesar de que na realidade hai moi poucas parcelas con empresas funcionando, 

tampouco existe solo dispoñible para que se instalen as que queiran levar a cabo 

unha actividade económica. 

As licitacións do Xestur constan dunhas condicións impostas que procuran na 

teoría evitar isto, fixando límites temporais para a edificación das parcelas 

licitadas, que salvo por causas debidamente xustificadas son tres anos dende a 

data da formalización da compra-venda. 

Para  Ribadavia e a comarca é moi importante contar con solo industrial e 

empresarial e para a sociedade é importante que non se utilice dito solo para 

especular senón para fomentar a economía produtiva. 

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

pregunta para a súa resposta oral en Pleno: 

- Que xestións está a levar a cabo a Xunta de Galicia para que exista solo 

empresarial dispoñible e aquelas actividades económicas que o precisen 

poidan instalarse no Polígono Empresarial 106 de Ribadavia? 

Santiago de Compostela, 10 de xaneiro de 2018. 
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  Asdo.: Antón Sánchez García 

   Marcos Cal Ogando 

   Deputados do G.P. de En Marea. 

 

 

 

 

 

Asinado dixitalmente por: 

 

Antón Sánchez García na data 10/01/2018 13:36:06 

 

Marcos Cal Ogando na data 10/01/2018 13:36:15 
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   Á MESA DO PARLAMENTO 

Antón Sánchez García e Marcos Cal Ogando, deputados do Grupo 

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

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

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

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

En febreiro de 2017 AUDASA presentaba un recurso contencioso-administrativo 

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

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

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

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

0,37% nas peaxes na AP9 para 2017. 

Descoñecemos si o anuncio de Fomento vén derivado dun acordo extraxudicial 

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

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

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

en beneficio de AUDASA. 

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

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

millonario de dividendos. 

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

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

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

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

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

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

decisión. 

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

seguinte pregunta para resposta oral en Pleno: 

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

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

9? 

 Santiago de Compostela, 10 de xaneiro de 2018. 

 

  Asdo.: Antón Sánchez García 

   Marcos Cal Ogando 

   Deputados do G.P. de En Marea. 

 

 

 

 

 

Asinado dixitalmente por: 

 

Antón Sánchez García na data 10/01/2018 13:51:22 
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Marcos Cal Ogando na data 10/01/2018 13:51:30 
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Á Mesa do Parlamento 

 

 

Juan Manuel Díaz Villoslada, Patricia Vilán Lorenzo e Matilde Begoña 

Rodríguez Rumbo, 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. 

 

 

A última Memoria anual de actividades de coordinación de policías locais de 

Galicia presentada pola Dirección xeral de Emerxencias e Interior da 

Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e 

Xustiza, correspondente ao exercicio 2016, recolle que das 2.765 prazas 

correspondentes aos actuais corpos de policía local de Galicia, 330 estaban 

vacantes (o 12 %). Nos concellos da provincia da Coruña, 133 vacantes, na 

provincia de Lugo, 29 vacantes, na de Ourense, 39 e nos concellos de 

Pontevedra, 129 vacantes.  

 

 

Conforme dispón o artigo 4 da Lei 4/2007, do 20 de abril, de coordinación das 

policías locais de Galicia, no exercicio das competencias que corresponden aos 

concellos, os corpos de policía local protexerán o libre exercicio dos dereitos e 

liberdades e contribuirán a garantir a seguridade cidadá e a consecución do 

benestar social, cooperando con outros axentes sociais, especialmente nos 

ámbitos preventivo, asistencial e de rehabilitación.  

 

 

Por outra parte, o propio Decreto 243/2008, do 16 de outubro, de 

desenvolvemento da Lei 4/2007, marca na súa exposición de motivos como 

obxectivo que o número total de membros de cada corpo de policía local acade o 

1,8 por cada 1.000 habitantes, cifra que se estima como recomendable. Cos datos 

de poboación actual, Galicia precisaría contar con 2.000 efectivos máis de policía 

local, aínda que o número de concellos de menos de 5.000 habitantes non 

obrigados polas Bases do Réxime Local a contar con corpos de policía local, a 

dispersión da poboación e as restricións orzamentarias impostas 

sistematicamente á nosa Administración local impedirían acadar as ratios 

recomendadas pola UE a curto-medio prazo. 
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A esta situación de grave déficit nos cadros de persoal dos corpos de policía local 

en Galicia, únese a delicada situación de viabilidade de moitos corpos nos que un 

terzo dos seus efectivos superan os 60 anos de idade, situación que se podería ver 

máis agravada pola previsión de acceso a esa idade á xubilación anticipada 

anunciada polo Ministerio do Interior para 2018. 

 

 

O recente Decreto 115/2017, do 17 de novembro, polo que se regula a 

cooperación da Administración xeral da Comunidade Autónoma cos concellos na 

selección dos membros dos corpos de policía local, vixiantes municipais e 

auxiliares de policía local, non contén ningunha previsión para paliar esta 

deficitaria situación. Lembremos as funcións que en materia de coordinación de 

policías locais establece o artigo 13 da Lei 4/2007, sinaladamente o seu apartado 

f). 

 

Polo exposto o deputado e as deputadas que asinan preguntan: 

 

 

Que previsións ten o Goberno galego en materia de coordinación de policías 

locais de Galicia para paliar o seu actual déficit de efectivos?  

 

 

Pazo do Parlamento, 10 de xaneiro de 2018 
 

 

 

Asinado dixitalmente por: 
 

Juan Manuel Díaz Villoslada na data 10/01/2018 17:40:46 
 

Patricia Vilán Lorenzo na data 10/01/2018 17:40:56 
 

Matilde Begoña Rodríguez Rumbo na data 10/01/2018 17:41:02 
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 Á Mesa do Parlamento  
 
Carlos E. López Crespo, Teresa Egerique Mosquera, Marian García Míguez, Alberto 
Pazos Couñago, Diego Calvo Pouso Marta Rodríguez Arias, Soraya Salorio Porral e 
Daniel Vega Pérez deputados e deputadas do Grupo Parlamentario Popular de Galicia, 
ao abeiro do disposto no artigo 152 e concordantes do Regulamento da Cámara 
presentan, ante esta Mesa, a seguinte Pregunta para a súa resposta Oral en Pleno.  
 
Galicia é a principal rexión produtora de moluscos de Europa, o que motivou a creación 
en 1992 do Centro de Control do Medio Mariño de Galicia que, engadíndolle funcións e 
competencias se convertería no actual Intecmar, a partir de 2004.  
 
O labor desenvolvido ao longo destes anos polo Intecmar convérteo en referente na 
súa materia, o que propicia que os seus técnicos sexan convidados a participar como 
expertos en distintas misións da Comisión Europea, que se manteñan colaboracións 
con distintas universidades españolas, ou involucrándose en diferentes proxectos de 
investigación de cooperación internacional.  
 
No mes de maio coñecíamos que unha das investigadoras do Intecmar publicaba un 
atlas que identifica os organismos e as alteracións patolóxicas que afectan aos 
moluscos baixo o títulos “Atlas de histopatoloxía: moluscos bivalvos mariños de 
Galicia”.  
 
Polo exposto, os deputados e deputadas abaixo asinantes, formulan as seguintes 
Preguntas Orais en Pleno:  
 
-Que beneficios aportará este “Atlas de histopatoloxía: moluscos bivalvos mariños de 
Galicia” e en que consiste este traballo que desenvolve día a día o Intecmar?  
 
 
Santiago de Compostela, 11 de xaneiro de 2.018  
 
 
Asinado dixitalmente por: 

 
Carlos Enrique López Crespo na data 11/01/2018 09:42:04 

 
Teresa Egerique Mosquera na data 11/01/2018 09:42:18 

 
María Ángeles Garcia Míguez na data 11/01/2018 09:42:33 

 
María Soraya Salorio Porral na data 11/01/2018 09:42:39 
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Alberto Pazos Couñago na data 11/01/2018 09:42:46 

 
Diego Calvo Pouso na data 11/01/2018 09:43:05 

 
Marta Rodriguez Arias na data 11/01/2018 09:43:15 

 
Daniel Vega Pérez na data 11/01/2018 09:43:39 
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 Á Mesa do Parlamento 
  
Carlos E. López Crespo, Teresa Egerique Mosquera, Marian García Míguez, Alberto 
Pazos Couñago, Diego Calvo Pouso, Marta Rodríguez Arias, Soraya Salorio Porral e 
Daniel Vega Pérez deputados e deputadas do Grupo Parlamentario Popular de Galicia, 
ao abeiro do disposto no artigo 152 e concordantes do Regulamento da Cámara 
presentan, ante esta Mesa, a seguinte Pregunta para a súa resposta Oral en Pleno.  
 
Dende hai varios anos estase a percibir na sociedade galega unha fonda preocupación 
polo escaso interese que os nenos e nenas da nosa comunidade demostran polo 
consumo de peixe.  
 
A Consellería do Mar, consciente desa realidade, deseñou unha serie de actuacións 
que perseguen o establecemento de medidas que faciliten o coñecemento e consumo 
de produtos do mar, co dobre obxectivo de incidir e equilibrar as dietas alimenticias, 
fundamentalmente nas idades infantil e xuvenil, así como valorizar e fomentar os 
produtos da pesca de Galicia.  
 
Concretamente, coñecemos que nos últimos anos se veñen desenvolvendo unha serie 
de campañas de promoción que se realizan no ámbito escolar.  
 
Por unha banda, “O sabor da aventura está no mar” naceu en 2010 e tiña por obxectivo 
a realización de obradoiros itinerantes e excursións para o fomento do consumo de 
produtos frescos da pesca e da acuicultura nos campamentos xuvenís, centros 
escolares e actividades culturais.  
 
Por outra banda, a campaña “Ponlle as pilas ao teu bocata” pon de relevo unha das 
múltiples virtudes das conservas de produtos do mar a través dun aula itinerante nos 
colexios públicos da nosa Comunidade.  
 
E, por último, sabemos que existe unha campaña “ Do Mar ao prato” que iniciou a súa 
andaina en 2016 no que se busca o compromiso dos profesionais da hostalería co 
produto galego.  
 
Polo exposto, os deputados e deputadas abaixo asinantes, formulan as seguintes 
Preguntas Orais en Pleno:  
 
-Que balance fai a Consellería do Mar destas campañas para o fomento do consumo 
de peixes e mariscos?  
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Santiago de Compostela, 11 de xaneiro de 2.018  
 
 
Asinado dixitalmente por: 

 
Carlos Enrique López Crespo na data 11/01/2018 10:00:02 

 
Teresa Egerique Mosquera na data 11/01/2018 10:00:14 

 
María Ángeles Garcia Míguez na data 11/01/2018 10:00:24 

 
María Soraya Salorio Porral na data 11/01/2018 10:00:36 

 
Diego Calvo Pouso na data 11/01/2018 10:00:42 

 
Alberto Pazos Couñago na data 11/01/2018 10:00:51 

 
Marta Rodriguez Arias na data 11/01/2018 10:01:26 

 
Daniel Vega Pérez na data 11/01/2018 10:01:48 
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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, 11 de xaneiro de 2018. 

 

 

Asdo.: Antón Sánchez García 

Deputado do G.P. de En Marea. 

 

 

 

Asinado dixitalmente por: 
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Antón Sánchez García na data 11/01/2018 10:32:27 
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    Á MESA DO PARLAMENTO 

 

Antón Sánchez García e  Marcos Cal Ogando, deputados 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 resolución da Dirección Xeral de Calidade Ambiental e de Cambio Climático, 

do 18 de setembro de 2017, pola que se formula o informe de impacto ambiental 

da planta de almacenamento e valorización de residuos industriais e urbanos no 

lugar da Furoca, promovido pola empresa GESMAGA, da o visto bo á 

Declaración de Impacto Ambiental simplificada e ao non sometemento a unha 

avaliación ambiental ordinaria porque, segundo a Dirección Xeral, non se prevé 

que se xeren efectos ambientais significativos. 

Só cinco días antes formúlase, ante un proxecto en Santa Icía, concello de 

Arteixo, unha resolución do 13 de setembro da mesma Dirección Xeral que esixe 

en cambio, unha avaliación ambiental ordinaria a un proxecto cuxo proceso 

produtivo é case idéntico, e que é presentado pola mesma empresa, GESMAGA. 

Chámanos a atención que para o proxecto do lugar da Furoca non se esixa unha 

avaliación ambiental ordinaria como xeito de asegurar as máximas garantías 

ambientais. 

Hai que resaltar que hai ben pouco o Partido Popular promoveu unha moción de 

censura no Concello de Coristanco, que é o responsable de outorgar a licencia 

municipal a esa planta, nunha actuación que, era vox pópuli, tiña detrás intereses 

empresariais diante dunha situación de paralización da actividade decretada polo 
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anterior alcalde por carecer as actividades de xestión de residuos da construción e 

industriais que xa se estaban a realizar de título habilitante. 

É público tamén que o anterior alcalde do PP, e alcalde accidental actualmente, 

está investigado dentro dun procedemento xudicial por presuntamente favorecer 

os intereses da empresa GESMAGA coa súa acción de goberno. 

Por último, nin o estudo das alternativas nin o resto do documento ambiental 

presentado pola promotora, nin na resolución da Dirección Xeral de Calidade 

Ambiental e de Cambio Climático se fai referencia, mínima sequera, ao Plan de 

Xestión de Residuos Industriais de Galicia 2016-2022 (acordo do Consello da 

Xunta o 22 de decembro de 2016). 

Plan que no seu apartado 4.1.2 precisa que “ Galicia conta cunha ampla rede de 

recollida e tratamento de residuos industriais”, cuantificada en 195 instalacións 

de almacenamento (capacidade 625.000 tn), 69 de clasificación (821.000 tn) e 

369 instalacións de valorización (algo máis de 9 millóns de tn de capacidade) e 

22 de eliminación (169.000 tn de capacidade). 

Plan no que se conclúe no apartado 5.6 da súa Memoria (“Necesidades de 

Infraestruturas de Xestión de Residuos”) que “Analizada e diagnosticada a 

produción de residuos de orixe industrial e a probable evolución da xeración, 

non se detectan necesidades de implantación de novas infraestruturas de 

tratamento no período de vixencia do Plan, agás as necesarias para cubrir o 

mercado derivado do tratamento de BEFVU que, como xa se comentou, resulta 

de difícil cuantificación”. 

Mais en concreto, e para os residuos industriais non perigosos, na provincia da 

Coruña hai 89 plantas de valorización, 48 de almacenamento, 37 de clasificación, 

3 de eliminación e 7 vertedoiros, tal e como contén a Memoria do dito Plan, con 
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instalacións de alta capacidade como as de Sogarisa en As Somozas, ou outras no 

concello de Cerceda, entre outras. 

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

pregunta para resposta oral en Pleno: 

- Como valora a resolución na que se formula o Informe de Impacto 

Ambiental, na que non se ten en conta a planificación do Plan de Residuos 

Industriais de Galicia 2016-2022 e se decide non someter o proxecto a 

unha avaliación ambiental ordinaria prevista na Sección 1ª do Capítulo II, 

Título II da Lei 21/2013, de 9 de decembro, de avaliación ambiental? 

 

Santiago de Compostela, 11 de xaneiro de 2018. 

 

  Asdo.: Antón Sánchez García 

   Marcos Cal Ogando 

   Deputados do G.P. de En Marea. 

 

 

 

 

 

Asinado dixitalmente por: 

 

Antón Sánchez García na data 11/01/2018 10:50:59 
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Marcos Cal Ogando na data 11/01/2018 10:51:03 
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Á Mesa do Parlamento  
 
Carlos E. López Crespo, Teresa Egerique Mosquera, Marian García Míguez, Alberto 
Pazos Couñago,Diego Calvo Pouso, Marta Rodríguez Arias, Soraya Salorio Porral e 
Daniel Vega Pérez deputados e deputadas do Grupo Parlamentario Popular de Galicia, 
ao abeiro do disposto no artigo 152 e concordantes do Regulamento da Cámara 
presentan, ante esta Mesa, a seguinte Pregunta para a súa resposta Oral en Pleno.  
 
A Consellería do Mar desenvolveu ao longo dos últimos anos un gran esforzo inversor 
en actuacións de construción e mellora de infraestruturas portuarias vinculadas á 
pesca, así como do subministro de equipos que permitiron mellorar a comercialización 
a través da conservación das descargas, da súa trazabilidade ou da selección e 
etiquetaxe.  
 
Estas actuacións foron posibles, en parte, gracias ao Fondo Europeo de Pesca, dentro 
do Programa Operativo aprobado para Galicia, a través da medida 3.3., destinada a 
portos de pesca, lugares de desembarque e fondeadoiros, dentro do Eixe 3, de 
medidas de interese público.  
 
Gracias a este impulso, atendéronse a meirande parte das necesidades e demandas 
do propio sector, nun período ademais complicado para os investimentos, polo tanto 
agradecemos doblemente ese traballo.  
 
Hai que destacar a mellora ou a nova construcción de lonxas e instalacións auxiliares 
nos peiraos co obxecto de mellorar as condicións de traballo dos profesionais do mar 
que desenvolven a súa actividade diariamente nestes espazos, sobre todo no relativo á 
comercialización, á trazabilidade e á seguridade alimentaria, entre outros aspectos.  
 
Polo exposto, os deputados e deputadas abaixo asinantes, formulan as seguintes 
Preguntas Orais en Pleno:  
 
-Que balance fai a Consellería do Mar deste esforzo inversor acometido nos últimos 
anos polo ente público Portos de Galicia?  
 
 
Santiago de Compostela, 11 de xaneiro de 2.018 
 
 
Asinado dixitalmente por: 

 
Carlos Enrique López Crespo na data 11/01/2018 11:24:49 
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Teresa Egerique Mosquera na data 11/01/2018 11:25:10 

 
María Ángeles Garcia Míguez na data 11/01/2018 11:25:21 

 
María Soraya Salorio Porral na data 11/01/2018 11:25:28 

 
Alberto Pazos Couñago na data 11/01/2018 11:25:35 

 
Diego Calvo Pouso na data 11/01/2018 11:25:55 

 
Marta Rodriguez Arias na data 11/01/2018 11:26:09 

 
Daniel Vega Pérez na data 11/01/2018 11:26:23 
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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. 

  

A oposición á mina de Touro é case unánime. Só conta co respaldo do Partido 

Popular, que ve nela unha oportunidade de facer negocio a costa de malvender un 

anaco do noso territorio. Os demais actores políticos e sociais manifestáronse xa 

na súa contra. A xulgar pola última investigación ao respecto, sobran os motivos 

para facelo.  

Segundo un estudo realizado por investigadores e investigadoras da Universidade 

de Vigo, da Universidade de Swansea (Gales) e do Instituto de Investigacións 

Mariñas do CSIC con sede en Vigo, a actividade mineira que se levou a cabo en 

Touro entre os anos 1973 e 1986 reduciu o número de salmóns no río Ulla, así 

como o seu tamaño. O responsable de que isto sucedera foi o cobre que se 

extraeu da mina.  

O cobre é un oligoelemento esencial nos organismos acuáticos que actúa como 

cofactor para varias enzimas que desempeñan un papel fundamental no 

metabolismo celular. Por isto mesmo, o exceso de cobre na auga afecta a 

integridade estrutural do tecido das branquias e a osmorregulación, reducindo a 

supervivencia dos peixes, sobre todo nas etapas xuvenís, e durante as migracións 

ao medio mariño.  

Os investigadores analizaron os restos de metais pesados nas escamas de case 

500 salmóns capturados no Ulla durante máis de medio século, de 1951 a 2012, e 

compararon os valores cunha mostra control tomada no río Miño. A análise 
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demostrou que se producira unha maior bioacumualción de cobre nos peixes do 

Ulla que coincidía co período de actividade mineira. Foi por iso que se produciu 

un descenso significativo do número de salmóns no río que aínda hoxe non foi 

revertido.  

Isto engade outra razón á lista para non permitir que a mina de Touro abra de 

novo as súas portas. O salmón é un animal nunha situación de risco extremo en 

toda a península debido a súa escasa resiliencia. A actividade mineira situaría ás 

poboacións atlánticas ao borde da extinción. Para protexelas, temos que evitar 

que o cobre volva a concentrarse nos nosos ríos.  

Ademais, a reactivación da actividade mineira en Touro prexudicaría tamén ao 

marisqueo, xa que contaminaría a desembocadura do Ulla, na ría de Arousa. 

Deste xeito, suporía a destrución de postos de traballo respectuosos coa natureza 

a cambio doutros que porían en risco o medio natural.  

É a nosa obriga, polo tanto, opoñernos novamente á reapertura da mina de Touro 

e esixir que se protexan as especies animais ameazadas pola posible 

contaminación.  

 

Por todo o exposto, o deputado asinante presenta a seguinte pregunta para a súa 

resposta oral en Pleno: 

 Que efectos tería a reactivación da mina de Touro na contorna natural e, 

en particular, nos ríos e regatos da zona de influencia?  

Santiago de Compostela, 11 de xaneiro de 2018. 

Asdo.: Antón Sánchez García 

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

 
Antón Sánchez García na data 11/01/2018 11:35:34 
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Á Mesa do Parlamento  
 
Carlos E. López Crespo, Teresa Egerique Mosquera, Marian García Míguez, Alberto 
Pazos Couñago,Diego Calvo Pouso, Marta Rodríguez Arias, Soraya Salorio Porral e 
Daniel Vega Pérez deputados e deputadas do Grupo Parlamentario Popular de Galicia, 
ao abeiro do disposto no artigo 152 e concordantes do Regulamento da Cámara 
presentan, ante esta Mesa, a seguinte Pregunta para a súa resposta Oral en Pleno.  
 
A Consellería do Mar desenvolveu ao longo dos últimos anos un gran esforzo inversor 
en actuacións de construción e mellora de infraestruturas portuarias vinculadas á 
pesca, así como do subministro de equipos que permitiron mellorar a comercialización 
a través da conservación das descargas, da súa trazabilidade ou da selección e 
etiquetaxe.  
 
Estas actuacións foron posibles, en parte, gracias ao Fondo Europeo de Pesca, dentro 
do Programa Operativo aprobado para Galicia, a través da medida 3.3., destinada a 
portos de pesca, lugares de desembarque e fondeadoiros, dentro do Eixe 3, de 
medidas de interese público.  
 
Gracias a este impulso, atendéronse a meirande parte das necesidades e demandas 
do propio sector, nun período ademais complicado para os investimentos, polo tanto 
agradecemos doblemente ese traballo.  
 
Hai que destacar a mellora ou a nova construcción de lonxas e instalacións auxiliares 
nos peiraos co obxecto de mellorar as condicións de traballo dos profesionais do mar 
que desenvolven a súa actividade diariamente nestes espazos, sobre todo no relativo á 
comercialización, á trazabilidade e á seguridade alimentaria, entre outros aspectos.  
 
Polo exposto, os deputados e deputadas abaixo asinantes, formulan as seguintes 
Preguntas Orais en Pleno: 
  
-Que balance fai a Consellería do Mar deste esforzo inversor acometido nos últimos 
anos polo ente público Portos de Galicia?  
 
 
Santiago de Compostela, 11 de xaneiro de 2.018  
 
 
 
Asinado dixitalmente por: 
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Carlos Enrique López Crespo na data 11/01/2018 11:42:04 

 
Teresa Egerique Mosquera na data 11/01/2018 11:44:26 

 
María Ángeles Garcia Míguez na data 11/01/2018 11:46:24 

 
María Soraya Salorio Porral na data 11/01/2018 11:46:32 

 
Diego Calvo Pouso na data 11/01/2018 11:46:38 

 
Alberto Pazos Couñago na data 11/01/2018 11:46:52 

 
Marta Rodriguez Arias na data 11/01/2018 11:47:04 

 
Daniel Vega Pérez na data 11/01/2018 11:47:19 
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    Á MESA DO PARLAMENTO 

Antón Sánchez García e Marcos Cal Ogando, deputados 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 situación do chamado “complexo ambiental”, ubicado na mina de Miramontes, 

parroquia de Grixoa, converteuse xa hai tempo nunha ameaza para o medio 

ambiente, especialmente para os recursos hidrolóxicos, e para a saúde e benestar 

das persoas. 

A veciñanza de Grixoa vén denunciando e loitando contra esta situación dende 

hai anos, atopándose coa inacción da Xunta de Galicia ante esta situación. 

Dende a autorización para a instalación dun vertedoiro de residuos non 

perigosos, en 2008, emitida por parte da Consellería de Medio Ambiente, non 

pararon de sucederse incidencias e denuncias e, ao mesmo tempo, seguíronse 

aumentando as autorizacións para residuos bituminosos, materiais de construción 

que conteñan amianto, permitíndose finalmente o depósito de tecnosolos, que 

aumentaron os impactos ambientais e as molestias ás veciñas e veciños. 

Varios dos condicionantes impostos pola Autorización de Impacto Ambiental 

semella que foron e son incumpridos, así como parece que se incumpren as 

normas de xestión dos diferentes materiais, ou as condicións impostas para 

mitigar o impacto paisaxístico da actividade, e os veciños denuncian escorrentías 

con contaminantes que afectan aos regatos próximos, como tamén denuncian os 

cheiros insoportables cos que teñen que convivir acotío. 
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Fronte a iso atópanse con enormes dificultades para que a Xunta de Galicia actúe 

con celeridade e lle fornezan, cando menos, das respostas a estas denuncias 

reiteradas no tempo. 

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

pregunta para o seu debate en Pleno: 

- Que está facendo a Xunta de Galicia para que a actividade desenvolta no 

vertedoiro de Miramonstes, parroquia de Grixoa, cumpra as condicións 

esixidas pola normativa vixente? 

 Santiago de Compostela, 11 de xaneiro de 2018. 

 

  Asdo.: Antón Sánchez García 

   Marcos Cal Ogando 

   Deputados do G.P. de En Marea. 

 

 

 

 

 

 

Asinado dixitalmente por: 

 

Antón Sánchez García na data 11/01/2018 11:47:11 
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Marcos Cal Ogando na data 11/01/2018 11:47:18 
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Á Mesa do Parlamento  
 
Carlos E. López Crespo, Teresa Egerique Mosquera, Marian García Míguez, Alberto 
Pazos Couñago, Diego Calvo Pouso, Marta Rodríguez Arias, Soraya Salorio Porral e 
Daniel Vega Pérez deputados e deputadas do Grupo Parlamentario Popular de Galicia, 
ao abeiro do disposto no artigo 152 e concordantes do Regulamento da Cámara 
presentan, ante esta Mesa, a seguinte Pregunta para a súa resposta Oral en Pleno.  
 
A trazabilidade nos produtos pesqueiros consiste na capacidade para coñecer o 
percorrido dun determinado produto pesqueiro dende a súa captura ou recollida ata 
que chega ao consumidor.  
 
Este proceso é fundamental porque son produtos destinados ao consumo humano e 
deben asegurar a protección da saúde, deben conter unha ampla información sobre 
toda a cadea de comercialización, incluíndo ao consumidor e aos diferentes axentes da 
comercialización pesqueira e, por outra banda, tamén deben axudar a equilibrar a 
xestión dos recursos e á elaboración de estatísticas fiables.  
 
Na actualidade, existe unha normativa moi detallada que debe aplicarse para o 
seguimento ou rastrexo dun produto, tanto a nivel autonómico, como estatal e europeo, 
con regulamentos de seguridade alimentaria, de normas de hixiene de orixe animal, de 
medidas de control no ámbito da PCP, entre outras.  
 
Para exercer esta trazabilidade utilízanse uns documentos telemáticos, xestionados a 
través da Plataforma Tecnolóxica da Pesca (www.pescadegalicia.com) e por medio dos 
terminais TICPESC existentes en cada un dos portos de titularidade autonómica, e que 
a Consellería do Mar pon a disposición do sector. Non debemos esquecer que Galicia é 
punteira a nivel europeo en desenvolver este sistema, e que países como Turquía, ás 
portas da UE, se teñen fixado no xeito en que traballamos para acadar esta 
trazabilidade.  
 
Polo exposto, os deputados e deputadas abaixo asinantes, formulan as seguintes 
Preguntas Orais en Pleno:  
 
-Cal é balance que fai a Consellería do Mar da utilización dun método punteiro a nivel 
europeo a través da Plataforma Tecnolóxica da Pesca e por medios dos terminais 
TICPESC para trazabilidade?  
 
 
Santiago de Compostela, 11 de xaneiro de 2.018  
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Asinado dixitalmente por: 

 
Carlos Enrique López Crespo na data 11/01/2018 12:06:44 

 
Teresa Egerique Mosquera na data 11/01/2018 12:07:01 

 
María Ángeles Garcia Míguez na data 11/01/2018 12:07:13 

 
María Soraya Salorio Porral na data 11/01/2018 12:07:21 

 
Diego Calvo Pouso na data 11/01/2018 12:07:29 

 
Alberto Pazos Couñago na data 11/01/2018 12:07:49 

 
Marta Rodriguez Arias na data 11/01/2018 12:08:09 

 
Daniel Vega Pérez na data 11/01/2018 12:08:25 
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    Á MESA DO PARLAMENTO 

 

Antón Sánchez García e Marcos Cal Ogando, deputados do Grupo 

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

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

 

 

O parque eólico de Mouriños exemplifica o que o Partido Popular pretende facer 

coa Lei de Depredación: regalar o territorio galego ás empresas amigas para que 

espolien os nosos recursos. Nada lles importa aos populares o efecto que a súa 

actuación poida ter sobre a paisaxe, a saúde e a calidade de vida dos galegos e 

das galegas. 

 

Os perigos que entraña o parque eólico son coñecidos dende fai anos. O 1 de 

decembro de 2012 o xefe de servizo de Investimentos e Supervisión Técnica 

Turística emitiu un informe acerca do proxecto, que entón constaba de 11 

aeroxeneradores cunha potencia de 33MW. O promotor era Gestamp Eólica S.L.. 

As conclusións do informe foron as seguintes:  

 

 “A zona posúe moita importancia turística e pódese ver afectada pola 

instalación. Produce ademais unha afección sobre os valores paisaxísticos, polo 

que o impacto da actuación é tamén de competencia medioambiental. Se conclúe 

que posúe unha influencia DESTACABLE no turismo específico da zona. Pola 

proximidade dos elementos sinalados e a proximidade de áreas de grande 

importancia turísticas da comunidade faise necesaria a realización dun estudo de 

impacto turístico, que propoña medidas compensatorias relativas á afección a 

estes puntos”.  
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O 4 de febreiro de 2016 comunicouse á Dirección Xeral de Industria e Minas a 

venta do parque eólico Mouriños por parte da sociedade Gestamp Eólica S.L. á 

sociedade Renovables Aragón S.L.U.. O proxecto pasou a constar de 4 

aeroxeneradores localizados en Cabana de Bergantiños e Zas, cunha potencia 

unitaria de 2,5MW.   

 

Dado que o PE Mouriños estará situado a menos de 2 quilómetros de outro PE xa 

en funcionamento, a súa tramitación foi simplificada. O proxecto conta cunha 

fase de execución de 6 meses e descoñecese a inversión prevista.  

 

A fase de explotación terá unha duración de 25 anos, aínda que con posibilidade 

de prórroga. É neste período cando se prevén os maiores impactos na contorna, 

que afectarán á atmosfera, a auga, a fauna, a paisaxe... e, dende logo, á economía. 

Non podemos esquecer que se trata dunha zona cun enorme potencial turístico, 

preto do castro de Borneiro, do dolmen de Dombate e das Torres do Allo. Dito 

potencial verase comprometido polas molestias na vida diaria ocasionadas polos 

aeroxeneradores. Ademais, os danos á economía causados polo PE Mouriños non 

se compensarán de ningún xeito polos postos de traballo xerados, xa que só se 

crearán entre 1 e 4 empregos estables dedicados ás labores de control e 

mantemento do parque, un número moi inferior aos que se crearían apostando 

por un turismo sostible e respectuoso co medio natural. 

 

Non se trata dun problema illado. Son moitas as poboacións rurais que poderían 

verse beneficiadas dunha estratexia turística que fixera énfase na natureza, pero 

iso é moi complicado cando os parques eólicos proliferan por todo o territorio. 

En Galicia temos instalados 2.159 aeroxeneradores en 268 PE (segundo a 

Asociación Empresarial Eólica). Temos o dobre de potencia instalada por 

superficie que a seguinte comunidade da lista, Castela e León; case triplicamos a 

de Cataluña; dobramos a de Asturias; quintuplicamos a do País Vasco e é 15 
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veces maior que a de Cantabria. Como pode dicir o Partido Popular que aposta 

polo rural cando a 500 metros de moitas vivendas hai xigantescos 

aeroxeneradores que menoscaban a calidade de vida dos veciños e veciñas?  

 

Pero o peor non é o dano que os PE provocan á economía, senón os efectos 

nocivos que teñen na saúde. Institucións de prestixio como a Organización 

Mundial da Saúde (OMS) levan tempo advertindo de que o ruído pode causar 

non só trastornos fisiolóxicos, como a perda progresiva de audición, senón tamén 

importantes prexuízos psicolóxicos, como estrés, insomnio, irritabilidade, 

síntomas depresivos, falta de concentración, baixada do rendemento laboral, 

etcétera.  

 

Así, é unha imprudencia e un aldraxe permitir a implantación de parques eólicos 

sen ter en conta o efecto que terán nas poboacións próximas e sen tomar medidas 

contundentes para mitigar e compensar os danos causados.  

Por outra banda, en pleno proceso de implementación da Estratexia da Paisaxe, 

pendente simplemente da aprobación das Directrices da Paisaxe, debería de 

actuarse con cautela na autorización da instalación de parques eólicos en zonas 

susceptibles de presentar posteriormente restricións a nivel paisaxístico. 

Outra actitude parece indicar a intención de xogar aos feitos consumados e de 

precisamente querer instalar antes os parques para evitar as restrición que poidan 

introducir as Directrices da Paisaxe. 

 

Por todo o exposto con anterioridade, os deputados asinantes presentan as 

seguintes preguntas para a súa resposta oral en Pleno: 

 

 Como valora o balance prexuízos-beneficios da instalación do Parque 

eólico de Mouriños? 
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Santiago de Compostela, 11 de xaneiro de 2018. 

 

  Asdo.: Antón Sánchez García 

   Marcos Cal Ogando 

   Deputados do G.P. de En Marea. 

 

 

 

 

Asinado dixitalmente por: 

 

Antón Sánchez García na data 11/01/2018 12:26:31 

 

Marcos Cal Ogando na data 11/01/2018 12:26:40 
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Á Mesa do Parlamento 

 

Patricia Vilán Lorenzo, Abel Losada Alvarez, Matilde Begoña 

Rodríguez Rumbo, 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. 

 

España é o terceiro país cos ingresos máis baixos por fiscalidade ambiental 

da UE, despois de Lituania e Eslovaquia (o 1,85 % do PIB en 2014, fronte a 

2,46 % de media na UE). Bruxelas leva dicíndolle ao Goberno do Estado que 

debe reformar o sistema impositivo medioambiental, principalmente nos 

sectores do transporte, a enerxía, a contaminación e o uso dos recursos. Tanto 

o Goberno de España como o galego non o teñen feito: os únicos tributos 

ambientais que hai en Galicia son o canon eólico e os impostos sobre a 

contaminación atmosférica e o dano ambiental da auga encorada. E cunha 

minoración na recadación entre 2009 e 2016 de case 24 millóns de euros. 

 

Entre os instrumentos da política ambiental, os tributos ambientais 

considéranse medioambientalmente efectivos e eficientes economicamente.  

De feito, no plano internacional, recoméndase o seu uso para mitigar o 

cambio climático e promover un uso sostible dos recursos.  

 

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

seguinte pregunta para o seu debate en Pleno: 

  

Cales son os motivos polos que o Goberno galego non instaura máis tributos 

sobre os custos medioambientais de determinadas actividades que inciden no 

medio ambiente?  

  

Pazo do Parlamento, 11 de xaneiro de 2018 

 

Asdo.: Patricia Vilán Lorenzo 

  Abel Losada Alvarez 

  Matilde Begoña Rodríguez Rumbo 

  Raúl Fernández Fernández 

  María Luisa Pierres López 

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

 

 
Asinado dixitalmente por: 
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Patricia Vilán Lorenzo na data 11/01/2018 11:29:41 

 
Abel Fermín Losada Álvarez na data 11/01/2018 11:29:47 

 
Matilde Begoña Rodríguez Rumbo na data 11/01/2018 11:29:52 

 
Raúl Fernández Fernández na data 11/01/2018 11:29:54 

 
María Luisa Pierres López na data 11/01/2018 11:29:59 
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Á Mesa do Parlamento 

 

Patricia Vilán Lorenzo, Concepción Burgo López, Juan Manuel 

Díaz Villoslada e Matilde Begoña Rodríguez Rumbo, 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. 

 

Galicia ten dúas linguas, galego e castelán, e unha Lei de normalización 

lingüística dende o 15 de xuño de 1983. Esta lei di, no seu artigo 7.3, 

que a Xunta de Galicia promoverá, de acordo cos órganos 

correspondentes, a progresiva normalización do uso do galego na 

Administración de xustiza. Mais o certo é que o uso da nosa lingua na 

xustiza é absolutamente residual e non hai datos oficiais actualizados, 

nin sequera cando dende este grupo parlamentario se lle piden 

expresamente ao Goberno.  

 

O Comité de Expertos do Consello de Europa para a Carta Europea das 

Linguas Rexionais e Minoritarias ten considerado, no seu cuarto 

informe sobre o grado de cumprimento do texto, que hai carencias no 

uso do galego no ámbito xudicial. Por tal motivo, instou ás 

administracións españolas e galegas a introducir os cambios lexislativos 

necesarios para permitir o desenvolvemento de procesos en lingua 

galega. O Goberno galego simplemente manifestou a toma en 

consideración das recomendacións. 

 

Nesta mesma liña de irrelevancia da nosa lingua está o Ministerio 

Fiscal en Galicia, órgano de relevancia constitucional e con 

personalidade xurídica propia pero que non é un exemplo de uso do 

galego. O propio Fiscal Superior de Galicia así o ten manifestado nas 

súas 3 últimas comparecencias no Parlamento. 
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Por todo o exposto, as deputadas e o deputado que asinan formulan a 

seguinte pregunta para o seu debate en Pleno: 

  

Vai impulsar o Goberno galego os cambios lexislativos necesarios para 

permitir o desenvolvemento de procesos xudiciais en lingua galega, no 

ámbito da Fiscalía en Galicia? 

 

 

Pazo do Parlamento, 11 de xaneiro de 2018 

 

Asdo.: Patricia Vilán Lorenzo 

  Concepción Burgo López 

  Juan Manuel Díaz Villoslada 

  Matilde Begoña Rodríguez Rumbo 

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

 

 
Asinado dixitalmente por: 

 
Patricia Vilán Lorenzo na data 11/01/2018 11:31:34 

 
Maria de la Concepción Burgo López na data 11/01/2018 11:31:39 

 
Juan Manuel Díaz Villoslada na data 11/01/2018 11:31:44 

 
Matilde Begoña Rodríguez Rumbo na data 11/01/2018 11:31:50 
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Á Mesa do Parlamento 

 

Patricia Vilán Lorenzo, Juan Manuel Díaz Villoslada e Matilde 

Begoña Rodríguez Rumbo, 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. 

 

A Lei 18/2011, de 5 de xullo, reguladora do uso das tecnoloxías da 

información e comunicación na Administración de xustiza, foi un paso 

para a súa modernización. Regulou por vez primeira o expediente 

xudicial electrónico en España. Facíase así efectivo o dereito á tutela 

xudicial efectiva, sendo un dos elementos máis relevantes a 

incorporación nas oficinas xudiciais das novas tecnoloxías, que 

permiten abaratar os costes do servizo público de Xustiza e que 

actualizan o dereito fundamental a un proceso público sen dilacións 

indebidas. En virtude desta lei, o día 1 de xaneiro de 2016 comezaron 

as notificacións telemáticas a través do sistema Lexnet, con multitude 

de problemas. 

 

Ademais, xa hai tempo que os distintos operadores xurídicos advertían 

de que a fiabilidade do sistema non era boa, que non era fiable nin 

controlable, que caía a diario. A plataforma caía o día 27 de xullo e era 

obxecto de varios ciberataques, segundo o propio Ministro de Xustiza 

e, despois do seu arranxo, en menos de 24 horas e tras 60 millóns de 

euros para arranxalo, Lexnet caía de novo. A comezos de setembro, 

caía dende primeira hora da mañá e deixaba aos profesionais e aos 

propios Xulgados (caía nos xulgados tamén) sen ferramentas de 

traballo.  

 

En data 22 de decembro de 2017, o Goberno respondía a este grupo 

parlamentario que solicitara a principios de agosto información ao 

Ministerio de Xustiza sobre a dispoñibilidade, seguridade e medidas 

para garantir a funcionalidade do sistema, ademais de, posteriormente, 

ter comunicado a ese Ministerio que o Pleno do Parlamento acordara 

demandar unha auditoría exterior e independente sobre a implantación 
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da administración dixital na xustiza e a adopción de todas as medidas 

para o axeitado funcionamento do sistema Lexnet. Non hai máis datos.  

 

Por todo o exposto, as deputadas e o deputado que asinan formulan a 

seguinte pregunta para o seu debate en Pleno: 

 

Tiña coñecemento o Goberno galego dos avisos dos operadores 

xurídicos de que a fiabilidade do sistema tecnolóxico na xustiza non é 

boa, fiable nin controlable? 

 

 

Pazo do Parlamento, 11 de xaneiro de 2018 

 

Asdo.: Patricia Vilán Lorenzo 

  Juan Manuel Díaz Villoslada 

  Matilde Begoña Rodríguez Rumbo 

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

 

 

 

 

 
Asinado dixitalmente por: 

 
Patricia Vilán Lorenzo na data 11/01/2018 12:51:18 

 
Juan Manuel Díaz Villoslada na data 11/01/2018 12:51:23 

 
Matilde Begoña Rodríguez Rumbo na data 11/01/2018 12:51:27 
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Á Mesa do Parlamento  
 
Paula Prado del Río, Marián García Míguez, Isabel Novo Fariña, César Fernández Gil, 
Antonio Mouriño Villar, Alberto Pazos Couñago, María Julia Rodríguez Barreira e 
Jacobo Moreira Ferro, 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.  
 
A Lei 11/2007, galega para a prevención e o tratamento integral da violencia de xénero, 
modificada pola Lei 12/2016, do 22 de xullo, establece no seu artigo 6 que o 
departamento competente en materia de igualdade, en coordinación cos restantes 
departamentos da Xunta de Galicia, porá en marcha de xeito periódico, campañas de 
información e sensibilización que teñan como obxectivo mudar os estereotipos 
sexistas, e que incidan no rexeitamento social sobre todas as formas de violencia de 
xénero. 
  
No mesmo artigo 6 tamén se establece que a Xunta de Galicia levará a cabo accións 
de sensibilización dirixidas á poboación masculina, que incida na necesidade de 
promover unha sociedade máis igualitaria entre mulleres e homes.  
 
Por outra banda, a Disposición Adicional Segunda do mesmo texto legal establece que 
o Goberno da Xunta de Galicia impulsará a formalización de acordos interinstitucionais 
de coordinación entre as diversas instancias e administracións públicas con 
competencia no ámbito da violencia de xénero, que sirvan de cale de actuación e 
colaboración para conseguir, entre outros, no ámbito social, unha atención integral e 
coordinada ás mulleres que sofren violencia de xénero.  
 
Neste marco, o pasado 15 de febrero de 2017 a Xunta de Galicia asinaba na Coruña 
un convenio de colaboración co Colexio Oficial de Administradores de Fincas de Galicia 
e coa Asociación española de auditores socio-laborais para a prevención e detección 
da violencia de xénero no entorno vecinal.  
 
Polo exposto, os deputados e deputadas asinantes, formulan as seguintes Pregunta 
Oral en Pleno:  
 
-En que consiste e cal é o obxectivo do convenio de colaboración asinado entre A 
Xunta de Galicia, o Colexio Oficial de Administradores de Fincas de Galicia e 
Asociación española de auditores socio-laborais para a prevención e detección da 
violencia de xénero no entorno veciñal?  
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Santiago de Compostela, 11 de xaneiro de 2.018.  
 
 
Asinado dixitalmente por: 

 
Paula Prado Del Río na data 11/01/2018 12:58:21 

 
María Ángeles Garcia Míguez na data 11/01/2018 12:58:40 

 
María Isabel Novo Fariña na data 11/01/2018 12:58:48 

 
César Manuel Fernández Gil na data 11/01/2018 12:59:00 

 
Jacobo Moreira Ferro na data 11/01/2018 12:59:12 

 
Antonio Mouriño Villar na data 11/01/2018 12:59:57 

 
Alberto Pazos Couñago na data 11/01/2018 13:00:10 

 
María Julia Rodriguez Barreira na data 11/01/2018 13:00:25 
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Á Mesa do Parlamento 

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

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

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

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

resposta oral en Pleno, sobre a privatización dos procesos de certificación dos 

coñecementos de inglés do profesorado galego. 

 

A Asociación de Profesorado de Escolas Oficias de Idiomas de Galicia 

(Apeoiga) e a CIG-Ensino denunciaron publicamente a decisión da Xunta de Galiza a 

través da Consellaría de Educación de conceder a empresas privadas a certificación dos 

coñecementos de inglés do profesorado, un labor que até o de agora viñan 

desenvolvendo as Escolas Oficiais de Idiomas (EOI) de acordo coas súas funcións 

legalmente estabelecidas no Decreto 189/2010, do 11 de novembro, polo que se 

establece o Regulamento Orgánico das Escolas Oficiais de Idiomas da Comunidade 

Autónoma de Galiza. 

Esta medida, que supón a privatización deste procedemento de certificación, 

será desenvolvida por entidades alleas á administración pública mais valéndose do 

persoal do Centro Autonómico de Formación e Innovación (CAFI). 

Desde o BNG, ao igual que o colectivo profesional e a central sindical, 

consideramos que esta decisión supón unha usurpación das funcións que lle 

corresponden ás EOI e un chanzo máis no proceso de privatizacións emprendido polo 

Partido Popular nos servizos públicos. 

73558



       

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

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 

 

 

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

Pleno: 

Vai atender a Consellaría de Educación as demandas do profesorado das EOI e a 

CIG-Ensino e devolver ás Escolas de Idiomas a competencia na formación e 

certificación dos coñecementos do profesorado galego en todas as linguas? 

 

Santiago de Compostela, 11 de xaneiro de 2018 

 

Asdo.: Olalla Rodil Fernández 

Montserrat Prado Cores 

Noa Presas Bergantiños 

Xosé Luis Rivas Cruz 

Luis Bará Torres 

Ana Pontón Mondelo  

Deputadas e deputados do G.P. do BNG 

 

 

 

Asinado dixitalmente por: 

 

Olalla Rodil Fernández na data 11/01/2018 13:26:38 

 

María Montserrat Prado Cores na data 11/01/2018 13:26:44 
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Noa Presas Bergantiños na data 11/01/2018 13:26:50 

 

Xose Luis Rivas Cruz na data 11/01/2018 13:26:54 

 

Xosé Luis Bará Torres na data 11/01/2018 13:26:58 

 

Ana Pontón Mondelo na data 11/01/2018 13:27:01 
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Á Mesa do Parlamento 

Noa Presas Bergantiños, Ana Belén Pontón Mondelo, Olalla Rodil 

Fernández, Xosé Luis Rivas Cruz, Montserrat Prado Cores e Luis Bará Torres, 

deputadas e deputados do Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego 

(BNG), ao abeiro do disposto no Regulamento da Cámara, formulan a seguinte 

Pregunta para a súa resposta oral en Pleno, relativa á valoración do Goberno galego 

da nova sentenza favorábel para Ventauria Enerxía Rural S.A que condena á Xunta de 

Galiza a pagar 840.000 euros máis por anular o concurso eólico do bipartito. 

 

Durante os últimos anos numerosas sentenzas confirmaron o evidente fracaso do 

concurso eólico impulsado polo goberno do Sr. Núñez Feijoo, que xa naceu eivado ao 

botar abaixo o concurso anterior por sectarismo político e que se complementou con 

modificacións levadas a cabo polo propio PP no Goberno do Estado para desincentivar 

a aposta por este tipo de enerxía.  

Pasados os anos, as sentenzas ilustran como as presuntas “tachas de ilegalidade” 

do anterior concurso son un argumento sen sostibilidade e xa desmontado por sentenzas 

do Tribunal Superior de Xustiza de Galiza e do Tribunal Supremo. Ben ao contrario, é o 

actual concurso eólico o que cada vez presenta máis indicios de dubidosa legalidade ao 

tempo que incumpre todos anuncios relativos ao investimento, á creación de emprego e 

á potencia instalada. 

Deste xeito, o Tribunal Superior de Xustiza de Galiza (TSXG) recoñeceu en 

varias sentenzas o dereito de indemnización dos parques eólicos que foron aprobados 

durante o goberno bipartito e anulados pola Xunta de Galiza presidida por Núñez Feijoo 

deixando constancia de danos evidentes e da da existencia dunha responsabilidade 
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patrimonial por parte do Goberno galego coa suspensión do proceso. Ás que se suman a 

sentenza que anula cobro de impostos a parques eólicos de xaneiro de 2016 ou a 

sentenza en contra do procedemento de valoración das ofertas do concurso de febreiro 

do mesmo ano. Desta vez, a Administración deberá pargar 840.000 euros máis por 

anular o concurso eólico do bipartito e abonar esa cantidade a Ventauría Enerxía Rural, 

grupo lucense que obtivera 160 megavatios no anterior período. 

 

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

Pleno: 

Que valoración fai a Xunta de Galiza da última sentenza do TSXG que condena 

á Xunta a pagar 840.000 euros máis por anular o concurso eólico do bipartito? 

 

Santiago de Compostela, 11 de xaneiro de 2018 

 

Asdo.: Noa Presas Bergantiños 

Ana Belén Pontón Mondelo  

Olalla Rodil Fernández 

Xosé Luis Rivas Cruz 

Montserrat Prado Cores 

Luis Bará Torres 

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

 

Noa Presas Bergantiños na data 11/01/2018 13:51:16 

 

María Montserrat Prado Cores na data 11/01/2018 13:51:21 

 

Ana Pontón Mondelo na data 11/01/2018 13:51:22 
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Olalla Rodil Fernández na data 11/01/2018 13:51:26 
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Á Mesa do Parlamento  
 
Alberto Pazos Couñago, Paula Prado del Río, Antonio Mouriño Villar, Isabel Novo 
Fariña, César Fernández Gil, María Julia Rodríguez Barreira e Jacobo Moreira Ferro, 
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.  
 
O ano 2018 volverá a ser crucial para o futuro da Unión Europea. Ao longo da súa 
historia o proxecto de construción europeo nunca se enfrontou a tantos desafíos xuntos 
coma a saída do Reino Unido (Brexit), un novo enfoque das relacións cos EEUU e con 
Rusia, a crise dos refuxiados e da seguridade, o auxe dos populismos, etc.  
 
Tralo ano 2017 no  que ademais celebramos o 60º aniversario dos Tratados de Roma, 
que deron orixe a actual Unión Europea, debemos pararnos a reflexionar sobre que 
modelo de Europa queremos ter nos vindeiros anos e, para iso, debemos identificar 
primeiro cales son os principais retos dos Estados membros e das súas rexións, dando 
unha resposta efectiva os problemas cotiás da cidadanía.   
 
Con este propósito de fomentar o debate entre os Estados membros, a Comisión 
Europea vén de publicar un Libro branco sobre o futuro de Europa que recolle os 
principais desafíos e oportunidades da Europa dos 27 no próximo decenio a través de 
cinco escenarios diferentes. España, xunto con Francia, Italia e Alemaña están 
dispostas a ir mais aló na integración con todos aqueles que queiran seguir coa 
integración. 
 
Unha rexión tan profundamente europeísta como Galicia e que tanto se ten beneficiado 
do proxecto de construción europea non pode manterse a marxe de todo o que está  a 
acontecer e debe reforzar a súa voz en Europa. 
 
Polo exposto, os deputados e deputadas asinantes, formulan as seguintes Pregunta 
Oral en Pleno:  
 
-Por tanto, que pensa facer o Goberno galego para impulsar a participación de Galicia 
nos asuntos europeos nesta étapa de cambio? 
 
 
Santiago de Compostela, 11 de xaneiro de 2.018.  
 
 
Asinado dixitalmente por: 
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César Manuel Fernández Gil na data 11/01/2018 13:52:46 

 
María Julia Rodriguez Barreira na data 11/01/2018 13:52:51 

 
Jacobo Moreira Ferro na data 11/01/2018 13:53:06 
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Á Mesa do Parlamento 
 
Raquel Rodríguez Arias, Jacobo Moreira Ferro, Isabel Novo Fariña, Antonio Mouriño 
Villar, Diego Calvo López, Alberto Pazos Couñago, Paula Prado del Río e Julia 
Rodríguez Barreira deputadas e deputados do Grupo Parlamentario Popular de Galicia,  
ao abeiro do disposto nos artigos 155.5 e concordantes do Regulamento da Cámara, 
presentan ante esa Mesa a seguinte Pregunta para a súa resposta Oral en Pleno 
polo trámite de urxencia. 
 
Xustificación da Urxencia: 

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

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

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

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

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

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

- Que asuman a totalidade dos pasivos da Mutualidade. 

- Que asuman a totalidade do persoal da Mutualidade. 

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

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

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

en Pleno polo trámite de urxencia: 

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

 

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

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

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

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

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

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

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

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

 
María Julia Rodriguez Barreira na data 10/01/2018 14:13:59 
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Á Mesa do Parlamento 

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

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

deputadas e deputados do Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego 

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

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

 

Xustificación da urxencia 

Os últimos acontecementos coñecidos poñen en perigo a continuidade da 

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

da provincia de Pontevedra. 

 

Exposición de motivos 

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

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

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

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

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

sendo unha das principais empresas da área de Vigo. 
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Nos últimos anos  o persoal da compañía tivo que soportar ata dous procesos 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

traballo, outras persoas non chegan a perder ningún. 

Houbo reclamacións ante as autoridades denunciando  que non se respectan 

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

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

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

recoñecerlle as horas sindicais algúns membros do comité, etc. 

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

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

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

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

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

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

escoitar despropósitos do xerente como, “que pagaría cando el o estimase oportuno”. 
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Esta situación de vulneración dos dereitos dos traballadores/as non é  nova, pois xa 

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

alternos para reclamar a débeda dos seus salarios. 

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

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

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

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

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

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

parte do modus operandi do dono da empresa. 

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

alcaldías da comarca e das organizacións sindicais reuniuse no parlamento galego 

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

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

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

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

empresa. 

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

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

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

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

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

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

resposta oral ante o Pleno, polo trámite de urxencia: 

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

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

Iglesias? 

 

Santiago de Compostela, 15 de xaneiro de 2018 

 

Asdo.: Luis Bará Torres 

Xosé Luis Rivas Cruz 

Noa Presas Bergantiños 

Montserrat Prado Cores 

Ana Pontón Mondelo 

Olalla Rodil Fernández 

Deputadas e deputados do G.P. do BNG 

 

 

 

Asinado dixitalmente por: 

 

Xosé Luis Bará Torres na data 15/01/2018 16:52:13 

 

73571



       

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

OFICINA PARLAMENTAR 

Parlamento de Galiza 

Rúa do Hórreo, s/n. Tel. 0034 981 551 545 

Fax. 0034 981 551 420. Fax prensa: 0034 981 551 421 

gp-bng@parlamentodegalicia.gal 

15702 Santiago de Compostela 

Galiza 

 

 

 

María Montserrat Prado Cores na data 15/01/2018 16:52:20 

 

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

 

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

 

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

 

Noa Presas Bergantiños na data 15/01/2018 16:52:26 

 

73572



Partido dos 
Socialistas 
de Galicia 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

Grupo Parlamentario 

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

Á Mesa do Parlamento 

 

Noela Blanco Rodríguez, Raúl Fernández Fernández e Julio 

Torrado Quintela, deputada e deputados pertencentes ao Grupo 

Parlamentario dos Socialistas de Galicia, ao abeiro do disposto no 

artigo 155.5 do Regulamento da Cámara, presentan ante esa Mesa a 

seguinte pregunta para a súa resposta oral urxente en Pleno. 

 

Xustificación da urxencia 

 

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

persoal do Complexo Hospitalario Universitario de Ourense, ante a 

probable redución de postos de traballo e da calidade na atención 

ás persoas pacientes, a causa da decisión da Consellería de 

Sanidade de reducir o número de camas estruturais no novo 

edificio do CHUOU. 

 

No Consello da Xunta de Galicia do día 16 de xaneiro do ano 2014  

anunciouse a adxudicación das obras de ampliación do Hospital de 

Ourense, indicando que a data de inicio das mesmas sería no primeiro 

trimestre dese mesmo ano, e a data de finalización a mediados do ano 

2016, é dicir 26 meses de prazo de execución.  

 

A adxudicación da obra realizouse á UTE Vías y Construcciones, S.A. 

+ CRC + Extraco, S.A. por un importe de 41.140.000 euros, e cun 

descenso de investimento sobre o importe de licitación de 16.845.550 

euros, un 28,5 % menos. 

 

Segundo consta no proxecto da obra e tal e como se reflicten na 

referencia do Consello da Xunta de Galicia dese mesmo día, “a obra 

consiste na execución dun novo bloque de  hospitalización, dunha área 

de servizos xerais e a ampliación e dotación de aparcadoiro (tanto para 

o persoal do centro sanitario como para o resto da cidadanía).  

 

Máis en detalle, a torre de hospitalización ten sete andares de 

hospitalización con dúas unidades por andar. Isto é, un total de 14 

unidades das cales 9 son polivalentes médico - cirúrxicas, unha de 

psiquiatría, de paliativos, de  oncoloxía e dúas unidades innovadoras.  
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En total ten unha capacidade máxima de aproximadamente de 900 

camas. Ademais, dispón dunha área de docencia, cafetarías para o 

público e o persoal, departamento de admisión, tendas e vestíbulo.  

 

Doutra banda, os servizos xerais constan de cociña, mantemento, 

vestiarios, zona de residuos, sala mortuoria e almacéns. Por último, a 

área de aparcadoiro articúlase en 3 andares con aproximadamente 700 

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

construída de 53.941 metros cadrados”. 

 

As instalacións da ampliación do Complexo Hospitalario Universitario 

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

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

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

de ocupación e apertura do novo edificio de hospitalización. 

 

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

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

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

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

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

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

centro dende hai tempo. 

 

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

seguinte pregunta para o seu debate en Pleno:  

 

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

decisión de reducir o número de camas no Complexo Hospitalario 

Universitario de Ourense? 

 

 Pazo do Parlamento, 15 de xaneiro de 2018 

 

 

 
Asinado dixitalmente por: 

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

 
Julio Torrado Quintela na data 15/01/2018 17:46:12 
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Á Mesa do Parlamento 

 

Noela Blanco Rodríguez, Raúl Fernández Fernández e Julio 

Torrado, deputada e deputados pertencentes ao Grupo Parlamentario 

dos Socialistas de Galicia, solicitan a esa Mesa a seguinte corrección 

de erros no documento con número de rexistro 23168. 

 

No último parágrafo da exposición de motivos da iniciativa, onde di: 

“...a Consellería de Sanidade ía reducir as novas unidades de 21 a 36 

camas, o que sumado ao déficit...” debe dicir: “...a Consellería de 

Sanidade ía reducir as novas unidades de 41 a 36 camas, o que supón 

unha perda doutras 55 camas en total, o que sumado ao déficit...” 

 

 

 Pazo do Parlamento, 16 de xaneiro de 2018 

 

 Asdo.: Noela Blanco Rodríguez 

   Raúl Fernández Fernández 

   Julio Torrado Quintela 

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

 

 

 

 

 

 
Asinado dixitalmente por: 

 
Noela Blanco Rodríguez na data 16/01/2018 10:10:19 

 
Raúl Fernández Fernández na data 16/01/2018 10:10:31 

 
Julio Torrado Quintela na data 16/01/2018 10:10:40 
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Á Mesa do Parlamento 

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

 

Xustificación da urxencia: 

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

 

Exposición de motivos: 

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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

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

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

 
María Soraya Salorio Porral na data 15/01/2018 17:27:52 
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Á MESA DO PARLAMENTO 

 

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

deputados pertencentes ao Grupo Parlamentario de En Marea, ao abeiro do 

disposto no artigo 155.5 do Regulamento da Cámara, presentan a seguinte 

Pregunta urxente para a súa resposta oral en Pleno, relativa as sondaxes que 

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

Pino. 

 

Xustificación da Urxencia. 

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

facemos nosos: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

sondaxes que a realizar. 

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

seguridade o que a existencia dun risco inminente de accidente. 

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

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

accidentes. 

  - alla de sinali aci n adecuada das la ores mineiras  

 

Polo anteriormente sinalado o Grupo Parlamentario de En Marea formula a 

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

 

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

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

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

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

 

 

Asdo.: Francisco Casal Vidal 

Marcos Cal Ogando 

Juan José Merlo Lorenzo 

Deputados do G.P. de En Marea. 

 

 

 
Asinado dixitalmente por: 

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

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

 
Juan José Merlo Lorenzo na data 15/01/2018 17:14:57 
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Á Mesa do Parlamento 

Ana Pontón Mondelo, Portavoz do Grupo Parlamentar do Bloque 

Nacionalista Galego (BNG), ao abeiro do disposto no artigo 152.2 do 

Regulamento da Cámara e das normas supletorias do 17 de marzo de 2015, 

formula a seguinte PREGUNTA dirixida ao Presidente do Goberno, para a súa 

resposta oral en Pleno. 

 

PREGUNTA AO PRESIDENTE: 

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

Galiza? 

 

Santiago de Compostela, 18 de xaneiro de 2018 

 

Asdo.: Ana Pontón Mondelo 

Portavoz do G.P. do BNG 
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Partido dos 
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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 

 

Xoaquín Fernández Leiceaga, portavoz do Grupo Parlamentario 

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

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

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

 

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

con efectos sobre as finanzas das Comunidades Autónomas?  

 

 

Pazo do Parlamento, 15 de xaneiro de 2018  

 

Asdo.: Xoaquín Fernández Leiceaga  

Portavoz G.P. dos Socialistas de Galicia 
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Á MESA DO PARLAMENTO 

 

Luís Villares Naveira, Voceiro do Grupo Parlamentar de En Marea, ao 

abeiro do disposto no artigo 152.2 do Regulamento da Cámara, presenta a 

seguinte PREGUNTA, para a súa resposta oral en Pleno, dirixida ao Presidente 

da Xunta de Galicia.  

 

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

colapsos e saturación dos servizos de urxencias nos hospitais galegos? 

 

Santiago de Compostela, 15 de xaneiro de 2018. 

 

Asdo.: Luís Villares Naveira 

Voceiro do G.P. de En Marea. 
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