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ı 22571 (10/POC-003700)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Vilán Lorenzo, Patricia e 4 máis
Sobre a opinión do Goberno galego respecto da oferta por Renfe na actualidade dun servizo integral
de ferrocarril para Galicia e as demandas que vai realizar ao Goberno central en relación co trans-
porte ferroviario da provincia de Pontevedra e as súas conexións coa Coruña, Ourense e Madrid

73901
ı 22575 (10/POC-003701)
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, a súa opinión referida á
queixa presentada ante o Valedor do Pobo pola Asociación de Médicos Interinos de Galicia e a exis-
tencia dalgunha outra formulada respecto disto por pacientes 73904

ı 22578 (10/POC-003702)
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 73906

ı 22583 (10/POC-003703)
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, así como a valoración polo Goberno galego da posibilidade de
colaboración coa Administración local para a súa rehabilitación e posterior uso polo Concello

73908
ı 22587 (10/POC-003704)
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,
así como da regularización e convocatoria da oferta pública de emprego nesa especialidade e re-
verter a privatización do servizo 73910
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ı 22590 (10/POC-003705)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Prado Cores, María Montserrat e 5 máis
Sobre a posición da Consellería do Mar en relación co proxecto de reapertura da mina de San Ra-
fael, situada nos concellos de Touro e do Pino, a realización dun estudo das súas posibles conse-
cuencias na ría de Arousa, nos bancos marisqueiros e na pesca, así como a actuación prevista ao
respecto 73913

ı 22597 (10/POC-003706)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Prado Cores, María Montserrat e 5 máis
Sobre a opinión do Goberno galego respecto da suficiencia da ratio de celadores/as existente no
Hospital Comarcal do Salnés, así como as súas previsións respecto da súa equiparación aos do
resto dos hospitais do Sergas, o establecemento da súa dependencia orgánica da Xefatura de Per-
soal Subalterno da EOXI e o nomeamento dunha persoa responsable no propio centro 73917

ı 22598 (10/POC-003707)
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 73921

ı 22599 (10/POC-003708)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
López Crespo, Carlos Enrique e 6 máis
Sobre as actuacións previstas pola Xunta de Galicia no presente ano e de cara ao futuro, co hori-
zonte 2020, destinadas á conservación e restauración da biodiversidade dos ecosistemas mariños,
así como a superficie aproximada de bancos marisqueiros que se prevé rexenerar 73925

ı 22602 (10/POC-003709)
Grupo Parlamentario de En Marea
Solla Fernández, Eva
Sobre a finalidade da política de recortes de servizos que está a levar a cabo a Xunta de Galicia
nos hospitais do Sergas, a súa opinión en relación coas situacións que se están a producir neles
como consecuencia do peche de camas e unidades, así como sobre o respecto dos dereitos dos
pacientes 73927

ı 22603 (10/POC-003710)
Grupo Parlamentario de En Marea
Solla Fernández, Eva
Sobre as irregularidades detectadas pola Inspección de Traballo nas contratacións de persoal subs-
tituto do Sergas 73929

ı 22605 (10/POC-003711)
Grupo Parlamentario de En Marea
Solla Fernández, Eva
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Sobre a denuncia presentada pola Asociación Batas Blancas no Consello de Contas de Galicia refe-
rida aos supostos pagamentos irregulares do Sergas a tres empresas provedoras de servizos de
xestión hospitalaria 73931

ı 22607 (10/POC-003712)
Grupo Parlamentario de En Marea
Solla Fernández, Eva
Sobre as razóns da demora e a data prevista pola Xunta de Galicia para a execución das obras de
ampliación do Centro de Saúde do Porriño comprometidas, as súas intencións en relación coa con-
signación, para o ano 2018,  dunha partida orzamentaria para ese fin e a súa opinión respecto da
situación de saturación existente no centro 73934

ı 22609 (10/POC-003713)
Grupo Parlamentario de En Marea
Solla Fernández, Eva
Sobre as razóns da demora e 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 construción do novo centro de saúde de Aldán-O Hío, no concello de Cangas, así como da
execución das obras 73936

ı 22610 (10/POC-003714)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
López Crespo, Carlos Enrique e 6 máis
Sobre a relación e o contido dos proxectos máis importantes do Centro Tecnolóxico do Mar nos úl-
timos anos, o número dos actuais e as iniciativas nas que vai participar no futuro 73938

ı 22612 (10/POC-003715)
Grupo Parlamentario de En Marea
Solla Fernández, Eva
Sobre o procedemento seguido polo Goberno galego para a elaboración e presentación do Ante-
proxecto de lei polo que se modifica a Lei 8/2008, do 10 de xullo, de saúde de Galicia, así como as
razóns dos recortes que introduce a súa redacción 73940

ı 22614 (10/POC-003716)
Grupo Parlamentario de En Marea
Solla Fernández, Eva
Sobre a información do Goberno galego respecto das denuncias presentadas en Galicia en rela-
ción coas secuelas da cirurxía refractiva e a publicidade enganosa referida a esta, o número de
intervencións que se levan a cabo e as follas de información que se entregan aos pacientes

73943
ı 22616 (10/POC-003717)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Varela Suanzes-Carpegna, Daniel Luís e 7 máis
Sobre os datos referidos ao proxecto que se está a levar a cabo para o saneamento, rexeneración
e dragaxe da ría de Noia 73946
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ı 22617 (10/POC-003718)
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 73948

ı 22630 (10/POC-003719)
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 73950

ı 22647 (10/POC-003720)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Vega Pérez, Daniel e 6 máis
Sobre os investimentos realizados e previstos por Portos de Galicia en cada un dos portos da Mariña
na pasada e na actual lexislatura 73952

ı 22650 (10/POC-003721)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
López Crespo, Carlos Enrique e 6 máis
Sobre os medios humanos e materias de que dispón a Consellería do Mar para o control do furti-
vismo, o tipo de colaboración existente con outras administracións neste ámbito e o orzamento
destinado para ese fin 73954

ı 22656 (10/POC-003722)
Grupo Parlamentario de En Marea
Sánchez García, Antón e Cal Ogando, Marcos
Sobre o coñecemento e as medidas previstas pola Xunta de Galicia para evitar as demoras, cance-
lacións e peches de traxecto producidos na segunda semana do mes de xaneiro de 2018 no eixe
atlántico ferroviario 73956

ı 22658 (10/POC-003723)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Prado Cores, María Montserrat e 5 máis
Sobre a valoración do Goberno galego en relación coas carencias en materia de atención pediátrica
existentes no concello de Oleiros, así como as súas previsións respecto da dotación do Centro de
Saúde da Covada dun servizo de pediatría e do reforzo dese servizo no Centro de Saúde de Santa
Cruz 73959

ı 22660 (10/POC-003724)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Presas Bergantiños, Noa e 5 máis
Sobre a cobertura das prazas vacantes así como respecto das medidas destinadas á mellora dos
equipos de protección individual e das condicións laborais dos traballadores e traballadoras do
Servizo de Prevención e Defensa contra Incendios Forestais  da Xunta na provincia de Ourense

73963
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ı 22661 (10/POC-003725)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Rivas Cruz, José Luis e 5 máis
Sobre os resultados das investigacións referidas á solta do parasito Torymus sinensis para a loita
biolóxica contra a praga da avespiña do castiñeiro en Galicia e o seu impacto nas poboacións au-
tóctonas, os plans do Goberno galego en materia de loita contra esa praga e as súas previsións res-
pecto do establecemento dalgunha liña de axudas ao sector para paliar os danos causados por ese
insecto e polas xeadas, así como o inicio ou consolidación dos proxectos de desenvolvemento,
transformación e comercialización da castaña 73967

ı 22662 (10/POC-003726)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Rivas Cruz, José Luis e 5 máis
Sobre a elaboración pola Xunta de Galicia dalgún proxecto de restauración dos terreos e augas
afectadas pola antiga explotación mineira de Touro, a súa opinión referida á viabilidade medioam-
biental do actual proxecto de reapertura da mina e a súa información en relación cos expedientes
sancionadores abertos á empresa solicitante noutras explotacións mineiras da súa titularidade por
reiterados incumprimentos das condicións da concesión, así como as medidas que vai adoptar para
evitar estes incumprimentos no caso da autorización do proxecto 73971

ı 22663 (10/POC-003727)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Presas Bergantiños, Noa e 5 máis
Sobre as actuacións directas levadas a cabo pola Xunta de Galicia para evitar que os gandeiros
teñan que vender ou sacrificar o gando pola falta de alimento, a consecuencia da seca e da vaga
de lumes da primeira quincena do mes de outubro de 2017 73976

ı 22664 (10/POC-003728)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Bará Torres, Xosé Luís e 5 máis
Sobre os datos referidos ao impacto nos espazos naturais de Galicia dos incendios forestais pro-
ducidos no mes de outubro de 2017 e, en concreto, durante a crise dos días 14, 15 e seguintes dese
mes e a fundamentación das manifestacións referidas á existencia dun «ataque incendiario» ini-
ciado neles e estendido logo ao resto do territorio, así como os medios de extinción empregados
e as medidas adoptadas e previstas para combater os danos causados 73979

ı 22666 (10/POC-003729)
Grupo Parlamentario de En Marea
Sánchez García, Antón
Sobre os datos referidos á situación e ao destino das vivendas de promoción pública propiedade
do Instituto Galego da Vivenda e Solo, así como as acollidas ao Programa de vivendas baleiras, e 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 Vivenda e Solo

73982
ı 22668 (10/POC-003730)
Grupo Parlamentario de En Marea
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Sánchez García, Antón e Cal Ogando, Marcos
Sobre a valoración do Goberno galego en relación coa situación na que se atopa o polígono empre-
sarial 106 de Ribadavia, o cumprimento das condicións establecidas na licitación das parcelas e a
realización dalgunha xestión para ese fin, así como para a liberación de solo industrial e a aplicación
dalgunha cláusula de penalización polo incumprimento das obrigas asumidas polos adxudicatarios

73986
ı 22670 (10/POC-003731)
Grupo Parlamentario de En Marea
Sánchez García, Antón e Cal Ogando, Marcos
Sobre as medidas previstas pola Xunta de Galicia en relación coa aplicación da lexislación ambiental
vixente aos proxectos mineiros aprobados nos anos 2009 e 2011 para as minas de San Finx e Santa
Comba, a concesión de aproveitamento de augas aprobada en 2016 e a solicitude de autorización
de verteduras que está a tramitar Augas de Galicia para a mina de San Fins 73988

ı 22671 (10/POC-003732)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Prado Cores, María Montserrat e 5 máis
Sobre as razóns da demora e as intencións do Goberno galego respecto da dotación do Centro de
Saúde de Vila de Cruces cun punto de atención continuada, así como o mantemento polo seu al-
calde dalgún contacto co Sergas para ese fin 73994

ı 22672 (10/POC-003733)
Grupo Parlamentario de En Marea
Sánchez García, Antón e Cal Ogando, Marcos
Sobre a valoración da Xunta de Galicia en relación coa autorización polo Ministerio de Fomento a
Audasa da suba dun 3,1 % das tarifas nas peaxes da AP-9 para o ano 2018 e o seu coñecemento ou
participación nas conversas e no acordo final entre o Ministerio e a concesionaria, así como as ac-
tuacións previstas ao respecto e as súas razóns para non facer un estudo da viabilidade do rescate
da concesión para a súa xestión pública 73998

ı 22674 (10/POC-003734)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Prado Cores, María Montserrat e 5 máis
Sobre a valoración do Goberno galego en relación coa situación das pensións en Galicia, as actua-
cións postas en marcha e as previstas para reverter o nivel que presentan en relación co resto do
Estado, así como as levadas a cabo para atender as necesidades das mulleres maiores de 65 anos
que se atopan baixo o limiar da pobreza na comunidade autónoma 74001

ı 22675 (10/POC-003735)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Prado Cores, María Montserrat e 5 máis
Sobre as razóns do Sergas para non negociar na Mesa Sectorial de Sanidade un acordo para regular
os permisos e as licencias do persoal do Sergas 74006

ı 22676 (10/POC-003736)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
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Prado Cores, María Montserrat e 5 máis
Sobre a valoración do Goberno galego respecto das consecuencias do Real decreto lei 16/2012, do
20 de abril, de medidas urxentes para garantir a sustentabilidade do Sistema Nacional de Saúde e
mellorar a calidade e seguridade das súas prestacións, a súa incidencia na mellora da calidade da
asistencia sanitaria e a demanda realizada ou prevista diante do Goberno central ao respecto

74010
ı 22677 (10/POC-003737)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Prado Cores, María Montserrat e 5 máis
Sobre a planificación do Goberno galego para adaptar as prazas de formación que se están a ofertar
en Galicia polo sistema de residencia MIR e EIR ás necesidades reais de cobertura de profesionais
no Sergas, a posibilidade de garantía da calidade asistencial sen a adopción de medidas para au-
mentar o seu número e a opinión dos profesionais en relación coa política de estabilización do per-
soal levada a cabo polo Sergas 74014

ı 22678 (10/POC-003738)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Pontón Mondelo, Ana Belén e 5 máis
Sobre as razóns do Sergas para non ter xeneralizado a prescrición dos novos anticoagulantes orais
a todos os doentes que non teñan contraindicación 74018

ı 22679 (10/POC-003739)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Prado Cores, María Montserrat e 5 máis
Sobre a certificación que teñen que realizar os traballadores da banca respecto da idoneidade dos
clientes para determinados produtos 74022

ı 22687 (10/POC-003741)
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 de Galicia
para paliar o seu actual déficit de efectivos 74027

ı 22691 (10/POC-003742)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
López Crespo, Carlos Enrique e 7 máis
Sobre os beneficios que vai achegar para o traballo diario do Intecmar o Atlas de histopatoloxía: mo-
luscos bivalvos mariños de Galicia, publicado por unha das investigadoras dese instituto, así como o
seu contido concreto 74029

ı 22693 (10/POC-003743)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
López Crespo, Carlos Enrique e 7 máis
Sobre os traballos que está a levar a cabo a Consellería do Mar para a instalación dun novo dique
flotante no porto de Portonovo, así como os prazos estimados por Portos de Galicia para a súa co-
locación definitiva 74031
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ı 22695 (10/POC-003744)
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, así como o número de alumnos aos que ten chegado cada unha
das promovidas por ese departamento 74033

ı 22705 (10/POC-003745)
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, así como o recorte que sufriron as partidas destinadas á vivenda
e protección social, fronte ás de defensa e orde pública 74035

ı 22713 (10/POC-003746)
Grupo Parlamentario de En Marea
Sánchez García, Antón e Cal Ogando, Marcos
Sobre a opinión do Goberno galego en relación co contido do informe de impacto ambiental emitido
pola Dirección Xeral de Calidade Ambiental e de Cambio Climático respecto da planta de almacenamento
e valorización de residuos industriais e urbanos no lugar da Furoca, promovida pola empresa Gesmaga,
así como as razóns existentes para non demandar a realización dunha avaliación ambiental ordinaria

74038
ı 22747 (10/POC-003747)
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 e os datos referidos aos principais investimentos levados a cabo

74042
ı 22749 (10/POC-003748)
Grupo Parlamentario de En Marea
Sánchez García, Antón
Sobre o impacto ambiental que tería a reactivación da mina de cobre de Touro, e a avaliación do
Goberno galego en relación cos efectos contaminantes derivados da súa actividade entre os anos
1973 e 1986 74044

ı 22751 (10/POC-003749)
Grupo Parlamentario de En Marea
Sánchez García, Antón
Sobre as investigacións que está a manexar o Goberno galego en relación cos vertidos de residuos
nucleares levados a cabo preto das costas galegas, as súas previsións en relación coa realización
de máis no futuro, así como o control e vixilancia que se está a efectuar deses vertidos e a súa opi-
nión ao respecto 74047

ı 22753 (10/POC-003750)
Grupo Parlamentario de En Marea
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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, o resultado das inspeccións reali-
zadas e a súa opinión ao respecto 74050

ı 22758 (10/POC-003751)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Rivas Cruz, José Luis e 5 máis
Sobre os requisitos exixidos para o acceso das organizacións profesionais agrarias ás subvencións
convocadas na Orde do 29 de novembro de 2017, da Consellería do Medio Rural, para actividades
de interese agrario, as razóns existentes para non convocar eleccións sindicais agrarias desde o
ano 2002 e os criterios seguidos pola consellaría para considerar legal unha organización de pro-
fesionais 74053

ı 22759 (10/POC-003752)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
López Crespo, Carlos Enrique e 7 máis
Sobre a execución das obras de mellora iniciadas a principios do verán de 2017 no porto de Fisterra
e os beneficios que van derivar para o sector profesional da zona 74057

ı 22760 (10/POC-003753)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
López Crespo, Carlos Enrique e 7 máis
Sobre as obras executadas no porto de Santo Tomé, no concello de Cambados, para a construción
de novos pantaláns para embarcacións pesqueiras e os beneficios que se van derivar para o sector
profesional da zona 74059

ı 22761 (10/POC-003754)
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, así como os
datos que manexa esa plataforma e a súa utilidade 74061

ı 22764 (10/POC-003755)
Grupo Parlamentario de En Marea
Sánchez García, Antón e Cal Ogando, Marcos
Sobre as vantaxes que supón para a veciñanza a implantación dun parque eólico preto das súas vi-
vendas, as medidas que está a adoptar a Xunta de Galicia para paliar e compensar os danos cau-
sados pola súa proliferación e o cumprimento no de Mouriños das directrices da paisaxe que está
a elaborar o Goberno galego 74063

ı 22766 (10/POC-003756)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
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García Míguez, María Ángeles e 7 máis
Sobre as medidas que está a levar a cabo a Xunta de Galicia contra a trata de seres humanos con
fins de explotación sexual na comunidade autónoma 74067

ı 22771 (10/POC-003757)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Vilán Lorenzo, Patricia e 4 máis
Sobre as razóns do Goberno galego para non establecer máis tributos sobre os custos ambientais
de determinadas actividades que inciden no medio ambiente, as razóns da inexistencia dalgún para
a utilización de bolsas de plástico dun só uso e as súas previsións respecto do aumento dos grava-
mes vixentes 74069

ı 22773 (10/POC-003758)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
García Míguez, María Ángeles e 7 máis
Sobre os resultados da aplicación da Lei 12/2016, do 22 de xullo, pola que se modifica a Lei 11/2007,
do 27 de xullo, galega para a prevención e o tratamento integral da violencia de xénero 74071

ı 22778 (10/POC-003759)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Vilán Lorenzo, Patricia e 3 máis
Sobre os datos do Goberno galego referidos á existencia de carencias no uso da lingua galega no
ámbito de actuación do Ministerio Fiscal en Galicia, o cumprimento das recomendacións reflectidas
no Cuarto Informe do Comité de Expertos do Consello de Europa para a Carta Europea das Linguas
Rexionais e Minoritarias e as súas previsións respecto do impulso dos cambios lexislativos necesa-
rios para permitir o desenvolvemento de procesos xudiciais en lingua galega no ámbito da actua-
ción do Ministerio Fiscal en Galicia 74073

ı 22784 (10/POC-003760)
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 e a resposta do Minis-
terio de Xustiza á información solicitada pola Xunta de Galicia, así como ao acordo parlamentario
ao respecto 74075

ı 22787 (10/POC-003761)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Prado del Río, Paula e 8 máis
Sobre a situación actual das obras de rehabilitación do edificio do antigo Hospital Xeral para a nova
sede da Cidade da Xustiza de Vigo, o investimento previsto para ese fin e a data estimada para a
súa entrada en funcionamento, así como os datos ao respecto 74077

ı 22791 (10/POC-003762)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Rodil Fernández, Olalla e 5 máis
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Sobre as razóns do Goberno galego para habilitar entidades privadas para a certificación dos co-
ñecementos do profesorado en lingua inglesa e as súas previsións respecto da restitución ás escolas
oficiais de idiomas da competencia na formación e certificación dos coñecementos do profesorado
galego en todas as linguas 74079

ı 22793 (10/POC-003763)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Moreira Ferro, Jacobo e 7 máis
Sobre o estado de execución no que se atopa o novo edificio xudicial de Pontevedra, no barrio da
Parda 74082

ı 22797 (10/POC-003764)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Pazos Couñago, José Alberto e 6 máis
Sobre as actuacións que está a desenvolver a Xunta de Galicia nas institucións europeas para con-
tinuar coa participación na iniciativa impulsada con outras rexións europeas e denominada Together
for cohesión (Xuntos pola cohesión) 74084

ı 22798 (10/POC-003765)
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 74086

ı 22801 (10/POC-003766)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Presas Bergantiños, Noa e 5 máis
Sobre a valoración do Goberno galego en relación coas intencións do grupo empresarial Ferroat-
lántica-Ferroglobe de deslocalizar fóra de Galicia a produción asociada ao silicio extraído no terri-
torio galego, as actuacións levadas a cabo ou previstas para favorecer o desenvolvemento na
comunidade autónoma da totalidade do ciclo produtivo do silicio solar, así como sobre o mante-
mento e o aumento da carga de traballo e do cadro de persoal asociados á súa produción e o vo-
lume de recursos públicos destinados a ese sector, e, en particular, a ese grupo empresarial

74090

2. Elección e composición do Parlamento, réxime e goberno interior,
organización e funcionamento

2.4. Organización e funcionamento do Parlamento
2.4.3. Convocatorias

ı Sesión plenaria (día 23 de xaneiro de 2018, ás 10.00 horas) 73895
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1. Procedementos parlamentarios

1.4. Procedementos de información
1.4.4. Preguntas
1.4.4.2. Preguntas orais en Comisión

A Mesa do Parlamento, na súa sesión do día 16 de xaneiro de 2018, adoptou os seguintes acordos:

Admisión a trámite, asignación a comisión e publicación

- 22571 (10/POC-003700)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Vilán Lorenzo, Patricia e 4 máis
Sobre a opinión do Goberno galego respecto da oferta por Renfe na actualidade dun servizo integral
de ferrocarril para Galicia e as demandas que vai realizar ao Goberno central en relación co trans-
porte ferroviario da provincia de Pontevedra e as súas conexións coa Coruña, Ourense e Madrid
Comisión 2ª, Ordenación Territorial, Obras Públicas, Medio Ambiente e Servizos

- 22575 (10/POC-003701)
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, a súa opinión referida á
queixa presentada ante o Valedor do Pobo pola Asociación de Médicos Interinos de Galicia e a exis-
tencia dalgunha outra formulada respecto disto por pacientes
Comisión 2ª, Ordenación Territorial, Obras Públicas, Medio Ambiente e Servizos

- 22578 (10/POC-003702)
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
Comisión 7ª, Agricultura, Alimentación, Gandaría e Montes

- 22583 (10/POC-003703)
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, así como a valoración polo Goberno galego da posibilidade de
colaboración coa Administración local para a súa rehabilitación e posterior uso polo Concello
Comisión 8ª, Pesca e Marisqueo

- 22587 (10/POC-003704)
Grupo Parlamentario de En Marea
Solla Fernández, Eva
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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,
así como da regularización e convocatoria da oferta pública de emprego nesa especialidade e re-
verter a privatización do servizo
Comisión 6ª, Industria, Enerxía, Comercio e Turismo

- 22590 (10/POC-003705)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Prado Cores, María Montserrat e 5 máis
Sobre a posición da Consellería do Mar en relación co proxecto de reapertura da mina de San Rafael,
situada nos concellos de Touro e do Pino, a realización dun estudo das súas posibles consecuencias
na ría de Arousa, nos bancos marisqueiros e na pesca, así como a actuación prevista ao respecto
Comisión 8ª, Pesca e Marisqueo

- 22597 (10/POC-003706)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Prado Cores, María Montserrat e 5 máis
Sobre a opinión do Goberno galego respecto da suficiencia da ratio de celadores/as existente no
Hospital Comarcal do Salnés, así como as súas previsións respecto da súa equiparación aos do
resto dos hospitais do Sergas, o establecemento da súa dependencia orgánica da Xefatura de Per-
soal Subalterno da EOXI e o nomeamento dunha persoa responsable no propio centro
Comisión 5ª, Sanidade, Política Social e Emprego

- 22598 (10/POC-003707)
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
Comisión 5ª, Sanidade, Política Social e Emprego

- 22599 (10/POC-003708)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
López Crespo, Carlos Enrique e 6 máis
Sobre as actuacións previstas pola Xunta de Galicia no presente ano e de cara ao futuro, co hori-
zonte 2020, destinadas á conservación e restauración da biodiversidade dos ecosistemas mariños,
así como a superficie aproximada de bancos marisqueiros que se prevé rexenerar
Comisión 8ª, Pesca e Marisqueo

- 22602 (10/POC-003709)
Grupo Parlamentario de En Marea
Solla Fernández, Eva
Sobre a finalidade da política de recortes de servizos que está a levar a cabo a Xunta de Galicia
nos hospitais do Sergas, a súa opinión en relación coas situacións que se están a producir neles
como consecuencia do peche de camas e unidades, así como sobre o respecto dos dereitos dos
pacientes
Comisión 5ª, Sanidade, Política Social e Emprego
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- 22603 (10/POC-003710)
Grupo Parlamentario de En Marea
Solla Fernández, Eva
Sobre as irregularidades detectadas pola Inspección de Traballo nas contratacións de persoal subs-
tituto do Sergas
Comisión 5ª, Sanidade, Política Social e Emprego

- 22605 (10/POC-003711)
Grupo Parlamentario de En Marea
Solla Fernández, Eva
Sobre a denuncia presentada pola Asociación Batas Blancas no Consello de Contas de Galicia refe-
rida aos supostos pagamentos irregulares do Sergas a tres empresas provedoras de servizos de
xestión hospitalaria
Comisión 5ª, Sanidade, Política Social e Emprego

- 22607 (10/POC-003712)
Grupo Parlamentario de En Marea
Solla Fernández, Eva
Sobre as razóns da demora e a data prevista pola Xunta de Galicia para a execución das obras de
ampliación do Centro de Saúde do Porriño comprometidas, as súas intencións en relación coa con-
signación, para o ano 2018,  dunha partida orzamentaria para ese fin e a súa opinión respecto da
situación de saturación existente no centro
Comisión 5ª, Sanidade, Política Social e Emprego

- 22609 (10/POC-003713)
Grupo Parlamentario de En Marea
Solla Fernández, Eva
Sobre as razóns da demora e 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 construción do novo centro de saúde de Aldán-O Hío, no concello de Cangas, así como da
execución das obras
Comisión 5ª, Sanidade, Política Social e Emprego

- 22610 (10/POC-003714)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
López Crespo, Carlos Enrique e 6 máis
Sobre a relación e o contido dos proxectos máis importantes do Centro Tecnolóxico do Mar nos úl-
timos anos, o número dos actuais e as iniciativas nas que vai participar no futuro
Comisión 8ª, Pesca e Marisqueo

- 22612 (10/POC-003715)
Grupo Parlamentario de En Marea
Solla Fernández, Eva
Sobre o procedemento seguido polo Goberno galego para a elaboración e presentación do Ante-
proxecto de lei polo que se modifica a Lei 8/2008, do 10 de xullo, de saúde de Galicia, así como as
razóns dos recortes que introduce a súa redacción
Comisión 5ª, Sanidade, Política Social e Emprego
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- 22614 (10/POC-003716)
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, o número de inter-
vencións que se levan a cabo e as follas de información que se entregan aos pacientes
Comisión 5ª, Sanidade, Política Social e Emprego

- 22616 (10/POC-003717)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Varela Suanzes-Carpegna, Daniel Luís e 7 máis
Sobre os datos referidos ao proxecto que se está a levar a cabo para o saneamento, rexeneración
e dragaxe da ría de Noia
Comisión 8ª, Pesca e Marisqueo

- 22617 (10/POC-003718)
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
Comisión 8ª, Pesca e Marisqueo

- 22630 (10/POC-003719)
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
Comisión 8ª, Pesca e Marisqueo

- 22647 (10/POC-003720)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Vega Pérez, Daniel e 6 máis
Sobre os investimentos realizados e previstos por Portos de Galicia en cada un dos portos da Mariña
na pasada e na actual lexislatura
Comisión 8ª, Pesca e Marisqueo

- 22650 (10/POC-003721)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
López Crespo, Carlos Enrique e 6 máis
Sobre os medios humanos e materias de que dispón a Consellería do Mar para o control do furti-
vismo, o tipo de colaboración existente con outras administracións neste ámbito e o orzamento
destinado para ese fin
Comisión 8ª, Pesca e Marisqueo

- 22656 (10/POC-003722)
Grupo Parlamentario de En Marea
Sánchez García, Antón e Cal Ogando, Marcos
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Sobre o coñecemento e as medidas previstas pola Xunta de Galicia para evitar as demoras, cance-
lacións e peches de traxecto producidos na segunda semana do mes de xaneiro de 2018 no eixe
atlántico ferroviario
Comisión 2ª, Ordenación Territorial, Obras Públicas, Medio Ambiente e Servizos

- 22658 (10/POC-003723)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Prado Cores, María Montserrat e 5 máis
Sobre a valoración do Goberno galego en relación coas carencias en materia de atención pediátrica
existentes no concello de Oleiros, así como as súas previsións respecto da dotación do Centro de
Saúde da Covada dun servizo de pediatría e do reforzo dese servizo no Centro de Saúde de Santa
Cruz
Comisión 5ª, Sanidade, Política Social e Emprego

- 22660 (10/POC-003724)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Presas Bergantiños, Noa e 5 máis
Sobre a cobertura das prazas vacantes así como respecto das medidas destinadas á mellora dos
equipos de protección individual e das condicións laborais dos traballadores e traballadoras do
Servizo de Prevención e Defensa contra Incendios Forestais  da Xunta na provincia de Ourense
Comisión 7ª, Agricultura, Alimentación, Gandaría e Montes

- 22661 (10/POC-003725)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Rivas Cruz, José Luis e 5 máis
Sobre os resultados das investigacións referidas á solta do parasito Torymus sinensis para a loita
biolóxica contra a praga da avespiña do castiñeiro en Galicia e o seu impacto nas poboacións au-
tóctonas, os plans do Goberno galego en materia de loita contra esa praga e as súas previsións res-
pecto do establecemento dalgunha liña de axudas ao sector para paliar os danos causados por ese
insecto e polas xeadas, así como o inicio ou consolidación dos proxectos de desenvolvemento,
transformación e comercialización da castaña
Comisión 7ª, Agricultura, Alimentación, Gandaría e Montes

- 22662 (10/POC-003726)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Rivas Cruz, José Luis e 5 máis
Sobre a elaboración pola Xunta de Galicia dalgún proxecto de restauración dos terreos e augas
afectadas pola antiga explotación mineira de Touro, a súa opinión referida á viabilidade medioam-
biental do actual proxecto de reapertura da mina e a súa información en relación cos expedientes
sancionadores abertos á empresa solicitante noutras explotacións mineiras da súa titularidade por
reiterados incumprimentos das condicións da concesión, así como as medidas que vai adoptar para
evitar estes incumprimentos no caso da autorización do proxecto
Comisión 7ª, Agricultura, Alimentación, Gandaría e Montes

- 22663 (10/POC-003727)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego

X lexislatura. Número 242. 18 de xaneiro de 2018 BOLETÍN OFICIAL DO PARLAMENTO DE GALICIA

73887



Presas Bergantiños, Noa e 5 máis
Sobre as actuacións directas levadas a cabo pola Xunta de Galicia para evitar que os gandeiros
teñan que vender ou sacrificar o gando pola falta de alimento, a consecuencia da seca e da vaga
de lumes da primeira quincena do mes de outubro de 2017
Comisión 7ª, Agricultura, Alimentación, Gandaría e Montes

- 22664 (10/POC-003728)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Bará Torres, Xosé Luís e 5 máis
Sobre os datos referidos ao impacto nos espazos naturais de Galicia dos incendios forestais pro-
ducidos no mes de outubro de 2017 e, en concreto, durante a crise dos días 14, 15 e seguintes dese
mes e a fundamentación das manifestacións referidas á existencia dun «ataque incendiario» ini-
ciado neles e estendido logo ao resto do territorio, así como os medios de extinción empregados
e as medidas adoptadas e previstas para combater os danos causados
Comisión 7ª, Agricultura, Alimentación, Gandaría e Montes

- 22666 (10/POC-003729)
Grupo Parlamentario de En Marea
Sánchez García, Antón
Sobre os datos referidos á situación e ao destino das vivendas de promoción pública propiedade
do Instituto Galego da Vivenda e Solo, así como as acollidas ao Programa de vivendas baleiras, e 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 Vivenda e Solo
Comisión 2ª, Ordenación Territorial, Obras Públicas, Medio Ambiente e Servizos

- 22668 (10/POC-003730)
Grupo Parlamentario de En Marea
Sánchez García, Antón e Cal Ogando, Marcos
Sobre a valoración do Goberno galego en relación coa situación na que se atopa o polígono em-
presarial 106 de Ribadavia, o cumprimento das condicións establecidas na licitación das parcelas
e a realización dalgunha xestión para ese fin, así como para a liberación de solo industrial e a apli-
cación dalgunha cláusula de penalización polo incumprimento das obrigas asumidas polos adxu-
dicatarios
Comisión 2ª, Ordenación Territorial, Obras Públicas, Medio Ambiente e Servizos

- 22670 (10/POC-003731)
Grupo Parlamentario de En Marea
Sánchez García, Antón e Cal Ogando, Marcos
Sobre as medidas previstas pola Xunta de Galicia en relación coa aplicación da lexislación ambiental
vixente aos proxectos mineiros aprobados nos anos 2009 e 2011 para as minas de San Finx e Santa
Comba, a concesión de aproveitamento de augas aprobada en 2016 e a solicitude de autorización
de verteduras que está a tramitar Augas de Galicia para a mina de San Fins
Comisión 2ª, Ordenación Territorial, Obras Públicas, Medio Ambiente e Servizos

- 22671 (10/POC-003732)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
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Prado Cores, María Montserrat e 5 máis
Sobre as razóns da demora e as intencións do Goberno galego respecto da dotación do Centro de
Saúde de Vila de Cruces cun punto de atención continuada, así como o mantemento polo seu al-
calde dalgún contacto co Sergas para ese fin
Comisión 5ª, Sanidade, Política Social e Emprego

- 22672 (10/POC-003733)
Grupo Parlamentario de En Marea
Sánchez García, Antón e Cal Ogando, Marcos
Sobre a valoración da Xunta de Galicia en relación coa autorización polo Ministerio de Fomento a
Audasa da suba dun 3,1 % das tarifas nas peaxes da AP-9 para o ano 2018 e o seu coñecemento ou
participación nas conversas e no acordo final entre o Ministerio e a concesionaria, así como as ac-
tuacións previstas ao respecto e as súas razóns para non facer un estudo da viabilidade do rescate
da concesión para a súa xestión pública
Comisión 2ª, Ordenación Territorial, Obras Públicas, Medio Ambiente e Servizos

- 22674 (10/POC-003734)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Prado Cores, María Montserrat e 5 máis
Sobre a valoración do Goberno galego en relación coa situación das pensións en Galicia, as actua-
cións postas en marcha e as previstas para reverter o nivel que presentan en relación co resto do
Estado, así como as levadas a cabo para atender as necesidades das mulleres maiores de 65 anos
que se atopan baixo o limiar da pobreza na comunidade autónoma
Comisión 5ª, Sanidade, Política Social e Emprego

- 22675 (10/POC-003735)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Prado Cores, María Montserrat e 5 máis
Sobre as razóns do Sergas para non negociar na Mesa Sectorial de Sanidade un acordo para regular
os permisos e as licencias do persoal do Sergas
Comisión 5ª, Sanidade, Política Social e Emprego

- 22676 (10/POC-003736)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Prado Cores, María Montserrat e 5 máis
Sobre a valoración do Goberno galego respecto das consecuencias do Real decreto lei 16/2012, do
20 de abril, de medidas urxentes para garantir a sustentabilidade do Sistema Nacional de Saúde e
mellorar a calidade e seguridade das súas prestacións, a súa incidencia na mellora da calidade da
asistencia sanitaria e a demanda realizada ou prevista diante do Goberno central ao respecto
Comisión 5ª, Sanidade, Política Social e Emprego

- 22677 (10/POC-003737)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Prado Cores, María Montserrat e 5 máis
Sobre a planificación do Goberno galego para adaptar as prazas de formación que se están a ofertar
en Galicia polo sistema de residencia MIR e EIR ás necesidades reais de cobertura de profesionais
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no Sergas, a posibilidade de garantía da calidade asistencial sen a adopción de medidas para au-
mentar o seu número e a opinión dos profesionais en relación coa política de estabilización do per-
soal levada a cabo polo Sergas
Comisión 5ª, Sanidade, Política Social e Emprego

- 22678 (10/POC-003738)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Pontón Mondelo, Ana Belén e 5 máis
Sobre as razóns do Sergas para non ter xeneralizado a prescrición dos novos anticoagulantes orais
a todos os doentes que non teñan contraindicación
Comisión 5ª, Sanidade, Política Social e Emprego

- 22679 (10/POC-003739)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Prado Cores, María Montserrat e 5 máis
Sobre a certificación que teñen que realizar os traballadores da banca respecto da idoneidade dos
clientes para determinados produtos
Comisión 5ª, Sanidade, Política Social e Emprego

- 22687 (10/POC-003741)
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 de Galicia
para paliar o seu actual déficit de efectivos
Comisión 1ª, Institucional, de Administración Xeral, Xustiza e Interior

- 22691 (10/POC-003742)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
López Crespo, Carlos Enrique e 7 máis
Sobre os beneficios que vai achegar para o traballo diario do Intecmar o Atlas de histopatoloxía: mo-
luscos bivalvos mariños de Galicia, publicado por unha das investigadoras dese instituto, así como o
seu contido concreto
Comisión 8ª, Pesca e Marisqueo

- 22693 (10/POC-003743)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
López Crespo, Carlos Enrique e 7 máis
Sobre os traballos que está a levar a cabo a Consellería do Mar para a instalación dun novo dique
flotante no porto de Portonovo, así como os prazos estimados por Portos de Galicia para a súa co-
locación definitiva
Comisión 8ª, Pesca e Marisqueo

- 22695 (10/POC-003744)
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
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ao teu bocata e Do mar ao prato, así como o número de alumnos aos que ten chegado cada unha
das promovidas por ese departamento
Comisión 8ª, Pesca e Marisqueo

- 22705 (10/POC-003745)
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, así como o recorte que sufriron as partidas destinadas á vivenda
e protección social, fronte ás de defensa e orde pública
Comisión 3ª, Economía, Facenda e Orzamentos

- 22713 (10/POC-003746)
Grupo Parlamentario de En Marea
Sánchez García, Antón e Cal Ogando, Marcos
Sobre a opinión do Goberno galego en relación co contido do informe de impacto ambiental emi-
tido pola Dirección Xeral de Calidade Ambiental e de Cambio Climático respecto da planta de al-
macenamento e valorización de residuos industriais e urbanos no lugar da Furoca, promovida pola
empresa Gesmaga, así como as razóns existentes para non demandar a realización dunha avalia-
ción ambiental ordinaria
Comisión 2ª, Ordenación Territorial, Obras Públicas, Medio Ambiente e Servizos

- 22747 (10/POC-003747)
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 e os datos referidos aos principais investimentos levados a cabo
Comisión 8ª, Pesca e Marisqueo

- 22749 (10/POC-003748)
Grupo Parlamentario de En Marea
Sánchez García, Antón
Sobre o impacto ambiental que tería a reactivación da mina de cobre de Touro, e a avaliación do
Goberno galego en relación cos efectos contaminantes derivados da súa actividade entre os anos
1973 e 1986
Comisión 2ª, Ordenación Territorial, Obras Públicas, Medio Ambiente e Servizos

- 22751 (10/POC-003749)
Grupo Parlamentario de En Marea
Sánchez García, Antón
Sobre as investigacións que está a manexar o Goberno galego en relación cos vertidos de residuos
nucleares levados a cabo preto das costas galegas, as súas previsións en relación coa realización
de máis no futuro, así como o control e vixilancia que se está a efectuar deses vertidos e a súa opi-
nión ao respecto
Comisión 2ª, Ordenación Territorial, Obras Públicas, Medio Ambiente e Servizos
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- 22753 (10/POC-003750)
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, o resultado das inspeccións reali-
zadas e a súa opinión ao respecto
Comisión 2ª, Ordenación Territorial, Obras Públicas, Medio Ambiente e Servizos

- 22758 (10/POC-003751)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Rivas Cruz, José Luis e 5 máis
Sobre os requisitos exixidos para o acceso das organizacións profesionais agrarias ás subvencións
convocadas na Orde do 29 de novembro de 2017, da Consellería do Medio Rural, para actividades
de interese agrario, as razóns existentes para non convocar eleccións sindicais agrarias desde o
ano 2002 e os criterios seguidos pola consellaría para considerar legal unha organización de pro-
fesionais
Comisión 7ª, Agricultura, Alimentación, Gandaría e Montes

- 22759 (10/POC-003752)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
López Crespo, Carlos Enrique e 7 máis
Sobre a execución das obras de mellora iniciadas a principios do verán de 2017 no porto de Fisterra
e os beneficios que van derivar para o sector profesional da zona
Comisión 8ª, Pesca e Marisqueo

- 22760 (10/POC-003753)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
López Crespo, Carlos Enrique e 7 máis
Sobre as obras executadas no porto de Santo Tomé, no concello de Cambados, para a construción
de novos pantaláns para embarcacións pesqueiras e os beneficios que se van derivar para o sector
profesional da zona
Comisión 8ª, Pesca e Marisqueo

- 22761 (10/POC-003754)
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, así como os
datos que manexa esa plataforma e a súa utilidade
Comisión 8ª, Pesca e Marisqueo

- 22764 (10/POC-003755)
Grupo Parlamentario de En Marea
Sánchez García, Antón e Cal Ogando, Marcos
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Sobre as vantaxes que supón para a veciñanza a implantación dun parque eólico preto das súas vi-
vendas, as medidas que está a adoptar a Xunta de Galicia para paliar e compensar os danos cau-
sados pola súa proliferación e o cumprimento no de Mouriños das directrices da paisaxe que está
a elaborar o Goberno galego
Comisión 2ª, Ordenación Territorial, Obras Públicas, Medio Ambiente e Servizos

- 22766 (10/POC-003756)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
García Míguez, María Ángeles e 7 máis
Sobre as medidas que está a levar a cabo a Xunta de Galicia contra a trata de seres humanos con
fins de explotación sexual na comunidade autónoma
Comisión 5ª, Sanidade, Política Social e Emprego

- 22771 (10/POC-003757)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Vilán Lorenzo, Patricia e 4 máis
Sobre as razóns do Goberno galego para non establecer máis tributos sobre os custos ambientais
de determinadas actividades que inciden no medio ambiente, as razóns da inexistencia dalgún para
a utilización de bolsas de plástico dun só uso e as súas previsións respecto do aumento dos grava-
mes vixentes
Comisión 2ª, Ordenación Territorial, Obras Públicas, Medio Ambiente e Servizos

- 22773 (10/POC-003758)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
García Míguez, María Ángeles e 7 máis
Sobre os resultados da aplicación da Lei 12/2016, do 22 de xullo, pola que se modifica a Lei 11/2007,
do 27 de xullo, galega para a prevención e o tratamento integral da violencia de xénero
Comisión 5ª, Sanidade, Política Social e Emprego

- 22778 (10/POC-003759)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Vilán Lorenzo, Patricia e 3 máis
Sobre os datos do Goberno galego referidos á existencia de carencias no uso da lingua galega no
ámbito de actuación do Ministerio Fiscal en Galicia, o cumprimento das recomendacións reflectidas
no Cuarto Informe do Comité de Expertos do Consello de Europa para a Carta Europea das Linguas
Rexionais e Minoritarias e as súas previsións respecto do impulso dos cambios lexislativos necesa-
rios para permitir o desenvolvemento de procesos xudiciais en lingua galega no ámbito da actua-
ción do Ministerio Fiscal en Galicia
Comisión 1ª, Institucional, de Administración Xeral, Xustiza e Interior

- 22784 (10/POC-003760)
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 e a resposta do Minis-
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terio de Xustiza á información solicitada pola Xunta de Galicia, así como ao acordo parlamentario
ao respecto

Comisión 1ª, Institucional, de Administración Xeral, Xustiza e Interior

- 22787 (10/POC-003761)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Prado del Río, Paula e 8 máis
Sobre a situación actual das obras de rehabilitación do edificio do antigo Hospital Xeral para a nova
sede da Cidade da Xustiza de Vigo, o investimento previsto para ese fin e a data estimada para a
súa entrada en funcionamento, así como os datos ao respecto
Comisión 1ª, Institucional, de Administración Xeral, Xustiza e Interior

- 22791 (10/POC-003762)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Rodil Fernández, Olalla e 5 máis
Sobre as razóns do Goberno galego para habilitar entidades privadas para a certificación dos co-
ñecementos do profesorado en lingua inglesa e as súas previsións respecto da restitución ás escolas
oficiais de idiomas da competencia na formación e certificación dos coñecementos do profesorado
galego en todas as linguas
Comisión 4ª, Educación e Cultura

- 22793 (10/POC-003763)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Moreira Ferro, Jacobo e 7 máis
Sobre o estado de execución no que se atopa o novo edificio xudicial de Pontevedra, no barrio da
Parda
Comisión 1ª, Institucional, de Administración Xeral, Xustiza e Interior

- 22797 (10/POC-003764)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Pazos Couñago, José Alberto e 6 máis
Sobre as actuacións que está a desenvolver a Xunta de Galicia nas institucións europeas para con-
tinuar coa participación na iniciativa impulsada con outras rexións europeas e denominada Together
for cohesión (Xuntos pola cohesión)
Comisión 1ª, Institucional, de Administración Xeral, Xustiza e Interior

- 22798 (10/POC-003765)
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
Comisión 6ª, Industria, Enerxía, Comercio e Turismo

- 22801 (10/POC-003766)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Presas Bergantiños, Noa e 5 máis
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Sobre a valoración do Goberno galego en relación coas intencións do grupo empresarial Ferroat-
lántica-Ferroglobe de deslocalizar fóra de Galicia a produción asociada ao silicio extraído no terri-
torio galego, as actuacións levadas a cabo ou previstas para favorecer o desenvolvemento na
comunidade autónoma da totalidade do ciclo produtivo do silicio solar, así como sobre o mante-
mento e o aumento da carga de traballo e do cadro de persoal asociados á súa produción e o vo-
lume de recursos públicos destinados a ese sector, e, en particular, a ese grupo empresarial
Comisión 7ª, Agricultura, Alimentación, Gandaría e Montes

Santiago de Compostela, 17 de xaneiro de 2018
Diego Calvo Pouso
Vicepresidente 1º

2. Elección e composición do Parlamento, réxime e goberno interior,
organización e funcionamento

2.4. Organización e funcionamento do Parlamento
2.4.3. Convocatorias

Sesión plenaria (día 23 de xaneiro de 2018, ás 10.00 horas)

A Presidencia, de conformidade co disposto no artigo 53 do Regulamento do Parlamento, resolveu
convocar o Pleno do Parlamento para realizar sesión o próximo día 23 de xaneiro de 2018, ás 10.00
horas, no pazo do Parlamento.

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

Punto 1. Comparecencias

1.1 18547 (10/CPP-000036)
Da Sra. conselleira de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio, por petición propia, para dar
conta da súa política en materia de paisaxe e ordenación do territorio
Publicación da iniciativa, BOPG nº 191, do 11.10.2017

1.2 23187 (10/CPP-000044)

Do Sr. conselleiro de Facenda, por petición propia, para informar sobre o avance do peche do exer-
cicio 2017, o cumprimento do obxectivo de estabilidade orzamentaria, e as principais liñas de ac-
tuación para o presente exercicio
Publicación da iniciativa, BOPG nº 241, do 17.01.2018

Punto 2. Mocións

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

2.2 21755 (10/MOC-000065)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Díaz Villoslada, Juan Manuel
Sobre a política do Goberno galego en relación coa recuperación das condicións laborais do persoal
do sector público autonómico (Moción a consecuencia da Interpelación nº 20422, publicada no
BOPG nº219 do 24/11/2017, debatida na sesión plenaria do 19/12/2017)
Publicación da iniciativa, BOPG nº 234, do 29.12.2017

2.3 21756 (10/MOC-000066)
Grupo Parlamentario de En Marea
Cal Ogando, Marcos e Villares Naveira, Luis
Sobre a protección do medio ambiente e o lindano (Moción a consecuencia da Interpelación nº
20946, publicada no BOPG nº223 do 05/12/2017, debatida na sesión plenaria do 19/12/2017)
Publicación da iniciativa, BOPG nº 234, do 29.12.2017

Punto 3. Proposicións non de lei 

3.1 3072 (10/PNP-000272)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Prado Cores, María Montserrat e cinco deputados/as máis
Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego en relación coa situación de saturación
que padecen os servizos de urxencias dos centros hospitalarios, así como de atención primaria, do
Sergas
Publicación da iniciativa, BOPG nº 48, do 19.01.2017

3.2 6769 (10/PNP-000597)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
López Crespo, Carlos Enrique e seis deputados/as máis
Sobre a continuación polo Goberno galego co desenvolvemento de actuacións para a posta en
común con outras rexións e frotas pesqueiras das experiencias e dos coñecementos obtidos en re-
lación coa problemática dos descartes, con especial atención á súa refundición e ao traslado á Co-
misión Europea das demandas para a adaptación da normativa
Publicación da iniciativa, BOPG nº 92, do 29.03.2017

3.3 20352 (10/PNP-001513)
Grupo Parlamentario de En Marea
Cuña Bóveda, María de los Ángeles e Chao Pérez, Luca
Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego para garantir o dereito do alumnado
con trastorno do espectro do autismo a unha educación inclusiva no sistema público de ensinanza
Publicación da iniciativa, BOPG nº 219, do 29.11.2017
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3.4 20698 (10/PNP-001542)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Núñez Centeno, Aurelio Alfonso e once deputados/as máis
Sobre as actuacións da Xunta de Galicia tendentes á construción dun centro de saúde no edificio
do mercado da Santa Lucía, no barrio da Falperra, na cidade da Coruña
Publicación da iniciativa, BOPG nº 222, do 04.12.2017

3.5 20708 (10/PNP-001543)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Pierres López, María Luisa e seis deputados/as máis
Sobre as actuacións que debe levar a cabo a Xunta de Galicia destinadas á realización de campañas
de concienciación e sensibilización sobre a violencia de xénero no ámbito rural
Publicación da iniciativa, BOPG nº 222, do 04.12.2017

3.6 21105 (10/PNP-001586)
Grupo Parlamentario de En Marea
Vázquez Verao, Paula
Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego para mellorar a accesibilidade en
todas as áreas
Publicación da iniciativa, BOPG nº 226, do 14.12.2017

3.7 21276 (10/PNP-001599)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Bará Torres, Xosé Luís e cinco deputados/as máis
Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego en relación co proxecto de transva-
samento de auga do río Verdugo ao encoro de Eiras que está a tramitar Augas de Galicia
Publicación da iniciativa, BOPG nº 229, do 19.12.2017

3.8 21534 (10/PNP-001615)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Toja Suárez, María Dolores e Torrado Quintela, Julio
Sobre a elaboración e remisión polo Goberno galego ao Parlamento de Galicia dun plan de actua-
cións e medidas concretas destinadas a afrontar as dificultades que presenta o sector pesqueiro
para propiciar o seu relevo xeracional
Publicación da iniciativa, BOPG nº 229, do 19.12.2017

Punto 4. Interpelacións

4.1 20803 (10/INT-000695)
Grupo Parlamentario de En Marea
Sánchez García, Antón e Cal Ogando, Marcos
Sobre a política do Goberno galego en relación coa suba das tarifas nas peaxes da AP-9
Publicación da iniciativa, BOPG nº 223, do 05.12.2017

4.2 21744 (10/INT-000741)
Grupo Parlamentario de En Marea
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Vázquez Verao, Paula e trece deputados/as máis
Sobre a política da Xunta en materia de servizos sociais
Publicación da iniciativa, BOPG nº 236, do 10.01.2018

4.3 22065 (10/INT-000748)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Torrado Quintela, Julio e Blanco Rodríguez, Noela
Sobre os problemas producidos pola saturación dos servizos de urxencias dos hospitais ante o au-
mento dos casos de gripe
Publicación da iniciativa, BOPG nº 236, do 10.01.2018

Punto 5. Preguntas para resposta oral do presidente da Xunta

5.1 23049 (10/POPX-000067)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Pontón Mondelo, Ana Belén
Sobre as previsións do Goberno galego respecto do impulso diante do Goberno central dunha
axenda para Galicia
Publicación da iniciativa, BOPG nº 241, do 17.01.2018

5.2 23105 (10/POPX-000068)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Fernández Leiceaga, Xoaquín María
Sobre a avaliación do Goberno galego en relación coas recentes decisións do Goberno central que
afectan ás finanzas das comunidades autónomas
Publicación da iniciativa, BOPG nº 241, do 17.01.2018

5.3 23171 (10/POPX-000069)
Grupo Parlamentario de En Marea
Villares Naveira, Luis
Sobre o alcance temporal das políticas de recortes que ocasionan colapsos e saturación nos servizos
de urxencias dos hospitais galegos
Publicación da iniciativa, BOPG nº 241, do 17.01.2018

Punto 6. Preguntas ao Goberno

6.1 21844 (10/POP-002573)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Fernández Prado, Martín e catorce deputados/as máis
Sobre as previsións da Xunta de Galicia con respecto ás estacións intermodais e as datas previstas
para a súa realización
Publicación da iniciativa, BOPG nº 236, do 10.01.2018

6.2 22170 (10/POP-002633)
Grupo Parlamentario de En Marea
Cal Ogando, Marcos

X lexislatura. Número 242. 18 de xaneiro de 2018 BOLETÍN OFICIAL DO PARLAMENTO DE GALICIA

73898



Sobre a valoración que fai a Xunta de Galicia da seguridade das novas pasarelas da ponte de Rande
Publicación da iniciativa, BOPG nº 236, do 10.01.2018

6.3 23170 (10/PUP-000138)
Grupo Parlamentario de En Marea
Casal Vidal, Francisco e dous deputados/as 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
Publicación da iniciativa, BOPG nº 241, do 17.01.2018

6.4 23165 (10/PUP-000135) 
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Bará Torres, Xosé Luís e cinco deputados/as máis
Sobre as xestións realizadas pola Xunta de Galicia desde o 17 de outubro de 2017 para garantir a
viabilidade e a continuidade da empresa Maderas Iglesias, S.A., na zona sur da provincia de Ponte-
vedra
Publicación da iniciativa, BOPG nº 241, do 17.01.2018

6.5 20307 (10/POP-002413)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Burgo López, María de la Concepción e dous deputados/as máis
Sobre as actuacións previstas polo Goberno galego para recuperar as dúas pías medievais perten-
centes á igrexa de San Xián de Moraime, no concello de Muxía
Publicación da iniciativa, BOPG nº 215, do 22.11.2017

6.6 21728 (10/POP-002549)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Díaz Villoslada, Juan Manuel e catro deputados/as máis
Sobre as medidas que ten previsto adoptar o Goberno galego para preservar o patrimonio artístico,
documental e bibliográfico do Centro Gallego de Buenos Aires
Publicación da iniciativa, BOPG nº 234, do 29.12.2017

6.7 21996 (10/POP-002610)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Rodil Fernández, Olalla e cinco deputados/as máis
Sobre as medidas que adoptou ou prevé adoptar a Xunta de Galicia para garantir a titularidade ga-
lega do patrimonio cultural do Centro Galego de Bos Aires así como para a súa protección e posta
en valor
Publicación da iniciativa, BOPG nº 236, do 10.01.2018

6.8 22681 (10/PUP-000133)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Arias Rodríguez, Raquel e sete deputados/as máis
Sobre a valoración do Goberno galego respecto da situación actual do Centro Galego de Bos Aires
Publicación da iniciativa, BOPG nº 241, do 17.01.2018
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6.9 16918 (10/POP-002128)
Grupo Parlamentario de En Marea
Solla Fernández, Eva
Sobre as previsións da Xunta de Galicia respecto do recoñecemento das competencias profesionais
e a formación necesaria para a adquisición do título de técnico ou técnica superior en Electrome-
dicina Clínica
Publicación da iniciativa, BOPG nº 182, do 27.09.2017

6.10 21610 (10/POP-002541)
Grupo Parlamentario de En Marea
Solla Fernández, Eva
Sobre a información proporcionada pola Xunta de Galicia en relación cos convenios subscritos polo
Sergas cunha empresa fabricante de equipos médicos e especializada en tecnoloxía
Publicación da iniciativa, BOPG nº 234, do 29.12.2017

6.11 23168 (10/PUP-000136) (c.e. 23191)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Blanco Rodríguez, Noela e dous deputados/as máis
Sobre as razóns do Goberno galego para acordar a redución do número de camas no novo edificio
do Complexo Hospitalario Universitario de Ourense
Publicación da iniciativa, BOPG nº 241, do 17.01.2018

6.12 23169 (10/PUP-000137)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Núñez Centeno, Aurelio Alfonso e seis deputados/as 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
Publicación da iniciativa, BOPG nº 241, do 17.01.2018

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

Santiago de Compostela, 16 de xaneiro de 2018
Miguel Ángel Santalices Vieira
Presidente 
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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 

 

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 Comisión 2.ª, Ordenación Territorial, 

Obras Públicas, Medio Ambiente e Servizos.  

 

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 as 

seguintes preguntas para o seu debate en Comisión: 

 

1. Concorda o Goberno galego co feito de que Renfe non oferta para 

Galicia un servizo integral de ferrocarril? 

2. Vai demandar o Goberno galego ao Goberno do Estado que Renfe 

sincronice en Santiago de Compostela os enlaces dos trens Vigo-

A Coruña cos de Ourense-A Coruña, para incrementar as 

conexións de Pontevedra e Vilagarcía de Arousa con Ourense? 

3. Vai demandar o Goberno galego ao Goberno do Estado que Renfe 

oferte bonos integrados de entre Pontevedra e Ourense e 

viceversa? 

4. Vai demandar o Goberno galego a apertura dunha mesa de 

diálogo co Goberno do Estado co obxecto da realización dunha 

planificación do transporte ferroviario na provincia de Pontevedra 

que teña como obxectivos o incremento de frecuencias no eixo 

Vilagarcía-Pontevedra-Vigo, así como un abaratamento dos 

custos actuais dos billetes? 

5. Ten intención o Goberno de integrar o ferrocarril da área de 

Pontevedra no Plan de transporte metropolitano de Galicia, previo 

acordo cos concellos afectados? 

 

 

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 
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Asinado dixitalmente por: 

 
Patricia Vilán Lorenzo na data 10/01/2018 09:37:18 

 
Abel Fermín Losada Álvarez na data 10/01/2018 09:37:24 

 
Julio Torrado Quintela na data 10/01/2018 09:37:30 

 
Raúl Fernández Fernández na data 10/01/2018 09:37:34 

 
María Luisa Pierres López na data 10/01/2018 09:37:39 
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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 Comisión 2.ª, 

Ordenación Territorial, Obras Públicas, Medio Ambiente e Servizos. 
 

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 as 

seguintes preguntas para o seu debate en Comisión: 

 

1. 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? 

2. Por que considera a Consellería de Sanidade que existe esta queixa da 

Asociación de Médicos Interinos de Galicia se a consellería indica que 

non é certa? 

3. Ten rexistrada a Consellería de Sanidade algunha queixa formal de 

pacientes que solicitaron informes clínicos por altas voluntarias e non 

lle foron entregados? E de pacientes que so recibiron o informe tras 

presentar unha reclamación ou queixa? 

 

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 
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Julio Torrado Quintela na data 10/01/2018 09:43:58 

 
Noela Blanco Rodríguez na data 10/01/2018 09:44:04 
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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 156 do 

Regulamento da Cámara, presentan a seguinte Pregunta para a súa resposta 

oral na comisión 7ª. 

 

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 Comisión: 

- 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 10:07:08 

 

Paula Quinteiro Araújo na data 10/01/2018 10:07:15 
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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 na Comisión 

8ª. 

 

 

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 formulan as seguintes preguntas: 

 

 

1ª)  Ten Portos de Galicia algún proxecto para a Casa do Reloxo, dado que o 

estado no que se atopa é lamentable e ruinoso, en caso afirmativo, cal é, e en que 

prazo? 

 

 

2ª)  Ten valorado o Goberno galego a través de Portos de Galicia a posibilidade 

de colaboración entre a Administración autonómica e a local  para a súa 

rehabilitación e posterior utilización polo Concello?  
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Pazo do Parlamento, 9 de xaneiro de 2018 

 

 
Asinado dixitalmente por: 

 
Jóse Manuel Pérez Seco na data 10/01/2018 10:30:26 

 
María Dolores Toja Suárez na data 10/01/2018 10:30:38 

 
Julio Torrado Quintela na data 10/01/2018 10:30:53 
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                                     Á MESA DO PARLAMENTO 

 

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

do artigo 156 do Regulamento da Cámara, presenta a seguinte Pregunta para a 

súa resposta oral na Comisión 5.ª. 

 

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.   

A privatización do servizo empeorou a calidade do mesmo, producindo un 

aumento excesivo dos tempos de resolución, nalgúns supostos unha incorrecta 
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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 as seguintes 

Preguntas: 

- Ten pensado a Xunta de Galicia o recoñecemento das competencias 

profesionais e a formación para a adquisición do título? 

- Ten pensado a Xunta de Galicia regularizar e convocar oferta pública de 

emprego na especialidade de electromedicina revertendo a privatización 

do servizo? 

Santiago de Compostela, 10 de xaneiro de 2018. 

   Asdo.: Eva Solla Fernández 

    Deputada do G.P. de En Marea. 
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Eva Solla Fernández na data 10/01/2018 10:33:15 
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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 na Comisión 8ª, 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 

73913



       

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

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 

 

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. 

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 formúlanse as seguintes preguntas para a súa 

resposta oral na Comisión 8ª: 

-Cal é a posición da Consellaría do Mar a respecto do proxecto de mina 

San Rafael situada nos concellos de Touro e o Pino? 

-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? 

-Ten realizado algún estudo sobre a posíbeis consecuencias na ría, nos 

bancos marisqueiros e na pesca? 

-De ser así cal é o resultado do mesmo? 

73914



       

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

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 

 

-Vai atender as demandas de confrarías, asociacións de mexiloeiros, PDR, 

concellos... para que non se autorice o proxecto da mina San Rafael ubicada nos 

concellos de Touro 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 

 

 

 

Asinado dixitalmente por: 

 

María Montserrat Prado Cores na data 10/01/2018 10:46:08 

 

Ana Pontón Mondelo na data 10/01/2018 10:46:13 

 

Xose Luis Rivas Cruz na data 10/01/2018 10:46:14 
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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 Comisión, 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 preséntanse as seguintes preguntas 

para a súa resposta oral en comisión: 

-É coñecedor o Goberno galego da situación laboral e asistencial que están a 

denunciar @s celadores/as do Hospital do Salnés? 
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-Coida o Goberno galego que a ratio de celadores/as existente no Hospital do 

Salnés é suficiente para atender as necesidades do mesmo? 

-Vai equiparar a ratio de celadores/as a do resto de hospitais do Sergas, e polo 

tanto aumentar o cadro de persoal en polo menos 9 efectivos? 

-Pode un hospital dar unha calidade asistencial digna e de calidade con tan 

pouco persoal? 

-Vai proceder a establecer a dependencia orgánica d@s celadores/as da Xefatura 

de Persoal Subalterno da EOXI, e o nomeamento dunha persoa responsábel no propio 

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: 
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María Montserrat Prado Cores na data 10/01/2018 10:58:19 

 

Ana Pontón Mondelo na data 10/01/2018 10:58:24 

 

Xose Luis Rivas Cruz na data 10/01/2018 10:58:25 

 

Olalla Rodil Fernández na data 10/01/2018 10:58:26 

 

Noa Presas Bergantiños na data 10/01/2018 10:58:28 

 

Xosé Luis Bará Torres na data 10/01/2018 10:58:29 
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    Á MESA DO PARLAMENTO 

 

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

do disposto no artigo 156 do Regulamento da Cámara, presenta a seguinte 

Pregunta para a súa resposta oral na Comisión 5.ª. 

 

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 as seguintes 

Preguntas para a súa resposta oral en Comisión:  

- Considera o Goberno que as actuacións expostas son acordes coa Lei? 

- Considera o Goberno que as actuacións expostas son éticas? 

- Considera o Goberno que existen conflitos de interese nas mencionadas 

actuacións?  

- Considera o Goberno que existe conflito de interese na designación da 

Sra. Mosquera? 

- Cales son os motivos do Goberno para premiar deste xeito a unha persoa 

que foi cesada das súas funcións? 

- Que opinión lle merece ao Goberno os pronunciamentos da Xustiza en 

relación ao cese dos xefes de servizo? 

 

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 10:48:06 
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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 Comisión 8ª Pesca e 
Marisqueo.  
 
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 seguintes Preguntas 
Orais en Comisión:  
 
1. 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?  
 
2. No marco de actividades marisqueiras sostibles, dispón a Xunta de Galicia dunha 
previsión aproximada da cantidade de superficie de bancos marisqueiros que se prevé 
rexenerar ao logo de este ano e a futuro, horizonte 2020?  
 
 
Santiago de Compostela, 10 de xaneiro de 2.018  
 
 
Asinado dixitalmente por: 

 
Carlos Enrique López Crespo na data 10/01/2018 11:34:57 

 
Teresa Egerique Mosquera na data 10/01/2018 11:35:09 

 
María Ángeles Garcia Míguez na data 10/01/2018 11:35:51 

 
María Soraya Salorio Porral na data 10/01/2018 11:35:59 

 
Alberto Pazos Couñago na data 10/01/2018 11:36:06 

 
Marta Rodriguez Arias na data 10/01/2018 11:36:17 

 
Daniel Vega Pérez na data 10/01/2018 11:36:30 
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Á MESA DO PARLAMENTO 

 

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

do disposto no artigo 156 do Regulamento da Cámara, presenta a seguinte 

Pregunta para a súa resposta oral na Comisión 5.ª. 

 

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 as seguintes 

Preguntas para a súa resposta oral en Comisión: 

1.ª) Cal é a finalidade que está a perseguir a Xunta de Galicia coa política de 

recortes de servizos nos hospitais? 

2.ª) Considera normal a Xunta de Galicia que se vivan estas situacións nos 

hospitais públicos do SERGAS? 

3.ª) Considera que as e os profesionais poden traballar nesta situación? 

4.ª) Considera que se están a respectar os dereitos das e dos pacientes no 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 10:51:59 
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                                        Á MESA DO PARLAMENTO 

 

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

do disposto no artigo 156 do Regulamento da Cámara, presenta a seguinte 

Pregunta para a súa resposta oral na Comisión 5.ª. 

 

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 as seguintes 

Preguntas para a súa resposta oral en Comisión : 
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1.) Ten coñecemento a Xunta de Galicia sobre as irregularidades que sinala a 

Inspección de Traballo en relación ás contratacións no Servizo Galego de 

Saúde? 

2.) Considera a Xunta de Galicia que está a realizar unha contratación 

axeitada no SERGAS? 

3.) Cando ten previsto convocar Ofertas Públicas de Emprego para o 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 10:57:52 
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          Á MESA DO PARLAMENTO 

 

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

do artigo 156 do Regulamento da Cámara, presenta a seguinte Pregunta para a 

súa resposta oral na Comisión 5.ª. 

 

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 as seguintes 

Preguntas para a súa resposta oral en Comisión:  

1.) Que coñecemento ten o Goberno sobre a denuncia feita ao Consello de 

Contas sobre os pagos irregulares destes contratos? 

2.) Que opina o Goberno sobre que o informe do Consello de Contas dos 

exercicios 2012-2014 xa informara de irregularidades na adxudicación de 

dous dos contratos denunciándoos por pagos irregulares? 

3.) Teñen algún tipo de relación estas irregularidades coa dimisión do anterior 

xerente do CHOP? 

4.) Considera o Goberno, tendo en conta as advertencias do Consello de 

Contas, que está a actuar de xeito correcto nas contratacións do SERGAS? 

Santiago de Compostela, 10 de xaneiro de 2018. 

 

 

Asinado dixitalmente por: 
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Eva Solla Fernández na data 10/01/2018 11:02:29 
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                                   Á MESA DO PARLAMENTO 

 

Eva Solla Fernández, deputada do Grupo Parlamentario de En Marea, ao 

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

para a súa resposta oral na Comisión 5.ª. 

 

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 as seguintes 

Preguntas para a súa resposta oral en Comisión: 

- Cando ten pensado a Xunta de Galicia realizar as obras 

comprometidas para a ampliación do Centro de Saúde do Porriño? 

- Vai a incluír nos vindeiros orzamentos unha partida suficiente para 

poder levar a cabo as obras? 
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- Que explicación ten a Xunta de Galicia para non ter acometido xa 

ditas obras? 

- Considera normal a situación de saturación que existe no Centro de 

Saúde do Porriño por falta da súa ampliación e dotación dos medios 

técnicos e humanos necesarios? 

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 11:06:53 
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                                       Á MESA DO PARLAMENTO 

 

Eva Solla Fernández, deputada do Grupo Parlamentario de En Marea, ao 

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

para a súa resposta oral na Comisión 5ª. 

 

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 

as seguintes Preguntas para a súa resposta oral en Comisión: 

 

- Cal é o motivo para non ter orzamentado e levado a cabo este proxecto 

a pesares da cesión dos terreos e a necesidade da infraestrutura? 
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- Vai o Goberno a orzamentar e executar, para estes vindeiros 

orzamentos, o proxecto e obra do novo Centro de saúde de Aldán- O 

Hío? 

 

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 11:10:45 
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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 Comisión 8ª Pesca e 
Marisqueo. 
  
Co obxectivo de fomentar e executar accións para unha conservación e aproveitamento 
sostible do noso medio mariño e dos seus recursos, naceu fai 15 anos o Centro 
Tecnolóxico do Mar, ubicado na cidade de Vigo.  
 
Ao longo destes anos son innumerables as actividades que este centro desenvolveu no 
ámbito da investigación, innovación tecnolóxica, así como nos da formación e a 
cooperación internacional.  
 
O Centro Tecnolóxico do Mar participou en varios centos de iniciativas europeas, 
nacionais e autonómicas, xestionando e coordinando proxectos de I+D+I e de 
cooperación internacional; realizando servizos e estudios técnicos, económicos e 
sociais; deseñando e implementando actividades de formación e difusión, e poñendo 
en marcha e participando en redes e plataformas de investigación.  
 
Pero entre todas estas iniciativas, podemos destacar os proxectos ARCOPOL, de loita 
contra a contaminación mariña, ou de xestión de residuos no mar, de valorización dos 
subprodutos, ou no ámbito da innovación tecnolóxica, o proxecto RAIA a través do 
Programa de Cooperación Transfronteiriza Galicia-Norte de Portugal.  
 
Conscientes do importante papel que está a desenvolver este centro dependente da 
Consellería do Mar, que ademais é o único existente en España, o cal é un privilexio 
poder contar con él na nosa comunidade, e que ademais realiza un importante 
asesoramento científico para sumar argumentos aos intereses nacionais en materia 
pesqueira, os deputados e deputadas asinantes formulan as seguintes Preguntas Orais 
en Comisión: 
  
1.Cales son os proxectos máis importantes do CETMAR nos últimos anos e en que 
consistiron?  
 
2. En cantos proxectos traballa actualmente este centro e en que iniciativas ten previsto 
participar nun futuro?  
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Santiago de Compostela, 10 de  xaneiro de 2.018  
 
 
Asinado dixitalmente por: 

 
Carlos Enrique López Crespo na data 10/01/2018 11:46:51 

 
Teresa Egerique Mosquera na data 10/01/2018 11:47:05 

 
María Ángeles Garcia Míguez na data 10/01/2018 11:47:21 

 
María Soraya Salorio Porral na data 10/01/2018 11:47:29 

 
Alberto Pazos Couñago na data 10/01/2018 11:47:37 

 
Marta Rodriguez Arias na data 10/01/2018 11:47:47 

 
Daniel Vega Pérez na data 10/01/2018 11:48:01 
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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 do Parlamento, presenta a seguinte 

Pregunta, para a súa resposta oral na Comisión 5.ª, relativa ao Anteproxecto de 

lei 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: 

1.- Por que a Xunta de Galicia non negociou previamente á súa publicación cos axentes 

sociais o contido do Anteproxecto? 

2.-Por que a Xunta realizou esta proposta de modificación en pleno verán e case sen 

publicidade? 

3.- Por que a Xunta non retira o Anteproxecto e abre un proceso participativo de debate? 

4.-Por que a Xunta quere eliminar catro áreas sanitarias recentralizando a planificación 

cando no referente á xestión os resultados non son positivos? 

5.- Non valora a Xunta de Galicia as condicións perniciosas para a atención primaria de 

este Anteproxecto? 

6.- Por que recortan de maneira substancial as ferramentas participativas coma o Consello 

de Saúde de Galicia e os Consellos de Saúde de Área? 
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7.- Por que non blindan a investigación sanitaria pública e abren a porta á privada? 

 

Santiago de Compostela, 10 de xaneiro de 2018. 

 

 

Asdo.:  Eva Solla Fernández 

Deputada do GP. de En Marea 

 

 

 

Asinado dixitalmente por: 

 

Eva Solla Fernández na data 10/01/2018 11:14:00 
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                                         Á MESA DO PARLAMENTO 

 

Eva Solla Fernández, deputada do Grupo Parlamentario de En Marea, ao 

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

para a súa resposta oral en Comisión. 

 

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 as seguintes 

preguntas para a súa resposta oral en Comisión:  

1.ª) Que información ten a Xunta de Galicia sobre as denuncias presentadas na 

Comunidade Autónoma en relación ás secuelas da cirurxía refractiva? 

2.ª)  E en relación á publicidade enganosa da mesma? 

3.ª) Ten coñecemento a Xunta de Galicia do número de intervencións que se 

levan a cabo? 

4.ª) Sabe a Xunta de Galicia cales son as follas de información que se lle da aos 

pacientes? 

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 11:21:24 
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 Á Mesa do Parlamento  
 
Daniel Varela Suanzes-Carpegna, Carlos López Crespo, Teresa Egerique Mosquera, 
Marián García Míguez, Soraya Salorio Porral, Alberto Pazos Couñago, Marta 
Rodríguez Arias e Daniel Vega Pérez deputados e deputadas do Grupo Parlamentario 
Popular de Galicia ao abeiro do artigo 152 e concordantes do Regulamento da Cámara 
presenta, ante esa Mesa, a seguinte Pregunta oral para a súa resposta na Comisión 
8ª Pesca e Marisqueo.  
 
Dende fai moito tempo se ven reclamando o saneamento integral das nosas rías e en 
particular, no Concello de Noia o saneamento, rexeneración e dragado da ría, obra que 
se ten iniciado recentemente e que segundo información publicadas vai a ser 
executada en distinta fases.  
 
Ante a relevancia deste proxecto pregúntase a Xunta de Galicia para a súa resposta na 
Comisión 8ª, Pesca e Marisqueo.  
 
Polo exposto, os deputados e deputadas asinantes formulan a seguintes Preguntas 
Orais en Comisión:  
 
1ª.- Pode a Xunta de Galicia informar acerca do proxecto de saneamento, rexeneración 
e dragado da ría de Noia que estase a levar a cabo nestes momentos e, en concreto, 
que prazos de execución ten o devandito proxecto, presupostos, empresas 
adxudicatarias, ámbito xeográfico que abarca e obxectivos concretos que se perseguen 
con esta actuación?  
 
2º.-Cal é a incidencia medioambiental deste proxecto e que estudios e declaracións 
ambientais previas se teñen feito?.  
 
 
Santiago de Compostela, 10 de xaneiro de 2.018 
 
 

Asinado dixitalmente por: 
 
Daniel Luis Varela Suanzes-Carpegna na data 10/01/2018 11:52:37 
 
Carlos Enrique López Crespo na data 10/01/2018 11:52:58 

 
Teresa Egerique Mosquera na data 10/01/2018 11:53:09 
 
María Ángeles Garcia Míguez na data 10/01/2018 11:53:21 
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María Soraya Salorio Porral na data 10/01/2018 11:53:27 
 
Alberto Pazos Couñago na data 10/01/2018 11:53:35 
 

Marta Rodriguez Arias na data 10/01/2018 11:53:52 
 
Daniel Vega Pérez na data 10/01/2018 11:54:07 
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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 Comisión 8ª Pesca e 
Marisqueo.  
 
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, este os deputados e deputadas asinantes formulan as seguintes 
Preguntas Orais en Comisión:  
 
- En que consiste a proposta de mellora da sinalización luminosa feita por Portos de 
Galicia?  
 
- Que prazos manexa a Consellería do Mar para que se leven a cabo estas melloras na 
sinalización de bateas e acceso aos portos?  
 
Santiago de Compostela, 18 de xaneiro de 2.018 
 
 
Asinado dixitalmente por: 

 
Carlos Enrique López Crespo na data 10/01/2018 12:04:46 
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Teresa Egerique Mosquera na data 10/01/2018 12:05:07 

 
María Ángeles Garcia Míguez na data 10/01/2018 12:05:30 

 
María Soraya Salorio Porral na data 10/01/2018 12:05:37 

 
Alberto Pazos Couñago na data 10/01/2018 12:05:45 

 
Daniel Vega Pérez na data 10/01/2018 12:05:56 

 
Marta Rodriguez Arias na data 10/01/2018 12:06:11 
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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 Comisión 8ª Pesca e 
Marisqueo.  
 
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 Comisión :  
 
- En que consiste máis polo miúdo a estrategia 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 12:14:23 

 
Teresa Egerique Mosquera na data 10/01/2018 12:14:39 

 
María Ángeles Garcia Míguez na data 10/01/2018 12:15:02 

 
María Soraya Salorio Porral na data 10/01/2018 12:15:10 
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Alberto Pazos Couñago na data 10/01/2018 12:15:18 

 
Daniel Vega Pérez na data 10/01/2018 12:15:30 

 
Marta Rodriguez Arias na data 10/01/2018 12:15:44 
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 Á Mesa do Parlamento  
 
Daniel Vega Pérez, Carlos E. López Crespo, Teresa Egerique Mosquera, Marian 
García Míguez, Alberto Pazos Couñago, Marta Rodríguez Arias e Soraya Salorio Porral 
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 Comisión 8ª Pesca e 
Marisqueo.  
 
Dende o Grupo Parlamentario Popular poñemos en valor o traballo realizado e que está 
a realizar Portos de Galicia. Así o acreditan os diferentes investimentos efectuados na 
comarca de A Mariña. 
  
Por outra banda, este Grupo Parlamentario considera necesario render contas ante os 
veciños e veciñas de A Mariña dada a importancia que os portos teñen para a nosa 
comarca e para economía de cada un dos concellos que a conforman.  
 
Uns portos que fan posible a comercialización dos nosos produtos (pesca, sector 
forestal, turismo etc.).  
 
Polo exposto, os deputados e deputadas abaixo asinantes, formulan as seguintes 
Preguntas Orais en Comisión:  
 
1.Que investimento sen ten realizado por Portos de Galicia en cada un dos portos de A 
Mariña durante a pasada lexislatura e o que levamos da actual? 
 
  
2.Que investimentos se teñen previsto realizar nos portos da comarca de A Mariña?.  
 
Santiago de Compostela, 10 de xaneiro de 2.018 
 
 
Asinado dixitalmente por: 

 
Daniel Vega Pérez na data 10/01/2018 12:32:05 

 
Carlos Enrique López Crespo na data 10/01/2018 12:32:21 

 
Teresa Egerique Mosquera na data 10/01/2018 12:32:32 

 
María Ángeles Garcia Míguez na data 10/01/2018 12:32:48 
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María Soraya Salorio Porral na data 10/01/2018 12:32:53 

 
Alberto Pazos Couñago na data 10/01/2018 12:33:03 

 
Marta Rodriguez Arias na data 10/01/2018 12:33:21 
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 Á Mesa do Parlamento  
 
Carlos E. López Crespo, Teresa Egerique Mosquera, Marian García Míguez, Alberto 
Pazos Couñago, 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 Comisión 8ª Pesca e 
Marisqueo.  
 
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 Preguntas Orais en 
Comisión:  
 
1. Cales son os medios materiais e humanos dispoñibles pola Consellería do Mar para 
o control do furtivismo?  
 
2. Que tipo de colaboracións con outras administracións existen neste ámbito?  
 
3. Cal é o gasto orzamentario que se destina para este fin?  
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Santiago de Compostela, 10 xaneiro de 2.018 
 
 
Asinado dixitalmente por: 

 
Carlos Enrique López Crespo na data 10/01/2018 12:38:25 

 
Teresa Egerique Mosquera na data 10/01/2018 12:38:40 

 
María Ángeles Garcia Míguez na data 10/01/2018 12:38:55 

 
María Soraya Salorio Porral na data 10/01/2018 12:39:01 

 
Alberto Pazos Couñago na data 10/01/2018 12:39:09 

 
Marta Rodriguez Arias na data 10/01/2018 12:39:24 

 
Daniel Vega Pérez na data 10/01/2018 12:39:50 
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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 156 do 

Regulamento da Cámara, presentan  a seguinte PREGUNTA para a súa resposta 

oral na Comisión 2.ª . 

 

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.  
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Polo exposto, o Grupo Parlamentar de En Marea, formula as seguintes  

Preguntas para resposta oral en Comisión:  

 

1) Ten coñecemento a Xunta da situación que se está a producir en canto aos 

retrasos e suspensión de traxectos do Eixo Atlántico ? 

 

2) Que medidas vai adoptar a Xunta para evitar que se repitan estes 

acontecementos con esta asiduidade? 

 

3) Cal é o motivo polo que non se informa puntual e correctamente aos usuarios 

dos retrasos e cancelacións ? 

 

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 13:14:57 

 

73957



 
 

 

 

Marcos Cal Ogando na data 10/01/2018 13:15:34 
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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 Comisión, relativa ás necesidades de 

mellora do servizo de pediatría en Oleiros. 

 

Os recortes que o Goberno galego está aplicando en materia de sanidade 

están provocando un deterioro continuado do sistema sanitario público. 

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. 

A asistencia pediátrica é un servizo do sistema público de saúde que sofre 

con maior virulencia esta situación de recortes, con masificación de consultas e 

moita poboación infantil que non é atendida por facultativ@s de pediatría, co que 

significa de peor calidade asistencial. 

Un lugar onde se están detectando problemas e queixas é en Oleiros. 

O Centro de Saúde da Covada é o de máis recente apertura co que conta o 

Concello de Oleiros. Malia ter espazos físicos dispoñíbeis non ofrece o servizo 
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de pediatría. Iso a pesar de que a parroquia de Oleiros experimentou nos últimos 

anos un importante crecemento urbanístico e o perfil máis habitual dos novos 

residentes é, precisamente, o de familias con crianzas. 

Agora mesmo as familias que teñen asignado o Centro da Covada teñen o 

pediatra ou en Perillo ou en Santa Cruz: en Perillo hai 3 facultativos desta 

especialidade; en Santa Cruz hai 2. O servizo de Santa Cruz está totalmente 

colapsado: cunha poboación infantil semellante á de Perillo hai un pediatra 

menos e, por riba, unha das dúas pediatras de Santa Cruz ten que facer media 

xornada no consultorio da Casa do Mar de Mera; a outra pediatra está cunha 

redución de xornada, que non motivou que o SERGAS reforzase o servizo. A día 

de hoxe as citas telefónicas estanse dando para dentro dunha semana, o que 

obriga as familias a ter que colapsar o servizo de urxencias e mesmo a que mire 

as nenas e nenos un médico de medicina xeral. 

Cubrir o servizo de pediatría no Centro de Saúde de Oleiros e, ao mesmo 

tempo, reforzar o servizo no Centro de Saúde de Santa Cruz ,estabilizando a 

praza do Consultorio de Mera, axudaría a acabar con esta precariedade de 

medios. 

 

Polas razóns expostas formúlanse as seguintes preguntas para a súa 

resposta oral en comisión: 
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-Como valora o Goberno galego as carencias do servizo de pediatria nos 

centros de saúde de Oleiros? 

-Considera o Goberno galego que con estas carencias están ben atendid@ 

@s nen@s destes centros de saúde? 

-Vai proceder a Xunta a dotar o Centro de Saúde da Cavada, en Oleiros, 

co servizo de pediatría, e reforzar este servizo no Centro de Saúde de Santa 

Cruz? 

 

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: 
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María Montserrat Prado Cores na data 10/01/2018 13:17:10 

 

Ana Pontón Mondelo na data 10/01/2018 13:18:09 

 

Xose Luis Rivas Cruz na data 10/01/2018 13:18:11 

 

Olalla Rodil Fernández na data 10/01/2018 13:18:12 

 

Noa Presas Bergantiños na data 10/01/2018 13:18:14 

 

Xosé Luis Bará Torres na data 10/01/2018 13:18:37 

 

73962



       

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

OFICINA PARLAMENTAR 

Parlamento de Galiza 
Rúa do Hórreo, s/n. Tel. 0034 981 551 545 

Fax. 0034 981 551 420. Fax prensa: 0034 981 551 421 
gp-bng@parlamentodegalicia.gal 
15702 Santiago de Compostela 

Galiza 
 

 

 

Á Mesa do Parlamento 

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 Comisión, relativa á cobertura das prazas 

vacantes de traballadores e traballadoras do Servizo de Prevención e Defensa contra 

Incendios Forestais (SPDCIF) da Xunta en Ourense. 

 

Só no 2016 a provincia de Ourense concentrou máis da metade das 22.000 

hectáreas ardidas no total do territorio galego e concentrou a metade dos grandes 

incendios forestais superiores a 500 hectáreas, afectando ademais en territorios 

protexidos ambientalmente por segundo ou terceiro ano, como no caso do Xurés. 

Neste contexto, desde o Bloque Nacionalista Galego entendemos que toda 

disposición de recusos é pouca e observamos con preocupación que no momento de 

asinar esta iniciativa, malia o preocupante pico de incendios de abril, os servizos de 

extinción non estean a funcionar ao cen por cento e non sexan públicos os datos 

referidos á planificación para os meses de maior risco.  

Ademais, o 30 de maio de 2017 manifestáronse representantes dos 

traballadoras e traballadores do SPDCIF diante da Xefatura Territorial de Medio 

Rural denunciando a limitada cobertura de prazas vacantes deste servizo, un 

elemento fundamental para a protección do medio e das persoas diante dos 
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incendios. Estes traballadores e traballadoras cifran o número de postos sen cubrir, 

ben por baixas ou por vacacións en 83 postos e alertan de que durante os meses de 

maior previsión de incidencia de lumes a Xunta de Galiza non cubrirá nin unha 

cuarta parte. A esta preocupación súmase a denuncia de que as zonas máis 

desamparadas serán precisamente aquelas que máis afectadas estiveron na última 

tempada e que albergan espazos naturais con diferentes tipos de protección e de 

recoñecemento, como é o caso de Verín, Viana e a zona da Baixa Limia, tamén moi 

castigada nestes meses de inverno.  

 

Por todo isto formúlanse as seguintes preguntas para a súa resposta oral en 

comisión: 

- Considera o goberno galego que o dispositivo está adaptado para a 

realidade específica da provincia de Ourense? 

- De cantos postos solicitou a cobertura a Xefatura Territorial de Medio 

Ambiente de Ourense? Candos vai cubrir a Xunta de Galiza? Cales son as razóns? 

- Ten previsto o goberno galego medidas de coordinación específicas para a 

provincia de Ourense entre os diferentes corpos antiincendios para evitar 

descoordinacións doutras tempadas? 

- Que medidas de mellora dos equipos de protección individual dos e das 

traballadoras ten desenvolto a Xunta de Galiza no último ano? 
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- Que medidas de mellora das condicións laborais dos e das traballadoras ten 

desenvolto ou vai desenvolver a Xunta de Galiza? 

 

Santiago de Compostela, 10 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 

 

 

 

Asinado dixitalmente por: 

 

Noa Presas Bergantiños na data 10/01/2018 13:29:38 

 

María Montserrat Prado Cores na data 10/01/2018 13:29:43 

 

Ana Pontón Mondelo na data 10/01/2018 13:29:44 
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Xose Luis Rivas Cruz na data 10/01/2018 13:29:45 

 

Olalla Rodil Fernández na data 10/01/2018 13:29:47 

 

Xosé Luis Bará Torres na data 10/01/2018 13:29:48 
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Á Mesa do Parlamento 

Xosé Luis Rivas Cruz, Luis Bará Torres, Ana Pontón Mondelo, Olalla Rodil 

Fernández, 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 Comisión. 

 

O insecto coñecido coma nesperiña do castiñeiro que ataca ós castiñeiros está 

aínda en plena expansión. Hai xa amplas zonas de Galicia onde son visibles os danos 

ocasionados polo mesmo e onde a densidade de bugallos por planta é alarmante de cara 

á próxima colleita. 

Sabemos dos reparos postos desde o MAPAMA á introdución xeralizada do 

Torymus sinensis mentres os ensaios feitos en Andalucía e Galicia non aportasen datos 

sobre a súa influencia no equilibrio das especies e en concreto coas catro variedades 

autóctonas de Torymus.  

Parece ser que os primeiros resultados apuntan a que non existen problemas para 

autoriza-lo uso deste parásito (Torymus sinensis) de forma xeralizada. 

Mentres, a praga avanza e os primeiros danos xa se deixan sentir na colleita 

deste ano en zonas onde xa estaba presente o ano pasado. 

Visto o mal que ocasionou en Italia é de agardar que aquí, neste noso país, 

chegue a facer outro tanto nun sector tan castigado nos últimos tempos por outras 

enfermidades coma o chancro ou a mesma tinta aínda presente en moitas zonas. 
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O sector da castaña, abandonado pola despoboación do rural e pola falta de 

interese no mesmo das administracións, que se encontraba en esperanzada recuperación 

mercede a proxectos individuais e colectivos moi singulares, está ameazado de morte 

nestes momentos se por parte da Administración non se toman medidas inmediatas. 

Italia chegou a perder case o 100% da colleita de castaña nos anos pasados, e a 

piques estivo de ve-la fin dos castiros no seu territorio de non ser pola rápida e 

combinada resposta do sector, investigadores e máis administracións, que levou a 

facilita-las soltas de Torymus sinensis nas zonas afectadas 

De momento mentres non apareza un milagre o único remedio está na solta 

masiva do xa citado Totymus sinensis, e mentres en Italia dan por finalizada a praga, 

establecido o novo equilibrio, aquí vemos como se estende por todo o noso territorio e 

como o sector da castaña camiña a un desastre anunciado. 

Por outra banda, dende o sector non se entende como se o Torymus sinensis vai 

chegar, de maneira natural ou forzada, máis tarde ou máis cedo hai tantos reparos por 

parte da Administración. 

 

Por todo isto formúlanse as seguintes preguntas para a súa resposta oral en 

comisión: 

-Que resultados se visualizan das investigacións a respecto da solta do torymus 

sinensis no seu comportamento e consecuencias nas poboacións dos torymus 

autóctonos? 

-Que hai de verdade nalgunhas investigacións que achacan ó torymus do 

parásito dos carballos a eliminación de ata un 25% da praga nos castiñeiros? 
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-Cales son os plans da Consellería a respecto da loita para controla-la praga da 

nesperiña? 

-Ten pensado algunha liña de axudas ó sector tanto para palia-los efectos da 

xeada coma os da praga? 

-Ten previsto algunha liña de axudas para inicio ou consolidación dos proxectos 

de desenvolvemento, transformación e comercialización da castaña nunha decidida 

aposta polo sector coma factor de revitalización económica e demográfica de territorios 

xeralmente deprimidos de Galicia? 

 

Santiago de Compostela, 10 de xaneiro de 2018 

 

Asdo.: Xosé Luis Rivas Cruz 

Luis Bará Torres 

Noa Presas Bergantiños 

Olalla Rodil Fernández 

Montserrat Prado Cores 

Ana Pontón Mondelo  

Deputadas e deputados do G.P. do BNG 

 

 

 

Asinado dixitalmente por: 
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Xose Luis Rivas Cruz na data 10/01/2018 13:32:14 

 

María Montserrat Prado Cores na data 10/01/2018 13:32:20 

 

Ana Pontón Mondelo na data 10/01/2018 13:32:22 

 

Olalla Rodil Fernández na data 10/01/2018 13:32:23 

 

Noa Presas Bergantiños na data 10/01/2018 13:32:24 

 

Xosé Luis Bará Torres na data 10/01/2018 13:32:25 
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Á Mesa do Parlamento 

Xosé Luis Rivas Cruz, Noa Presas Bergantiños, Ana 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 na Comisión 7ª, relativa á reapertura da mina de Touro. 

 

En 1973 iníciase a explotación do xacemento de cobre a ceo aberto nunha 

extensión de 600Has. nos concellos de Touro e O Pino. A actividade mineira produciu a 

degradación ambiental da zona posta de manifesto na contaminación por metais pesados 

e pola acidez das augas dos ríos Pucheiras e Brandelos e do entorno mineiro pola 

apertura das cortas e a creación de entulleiras de gran tamaño. 

En 1986 a empresa propietaria da explotación (daquela Rio Tinto) abandona a 

extracción de cobre sen realizar ningunha restauración ambiental dos terreos e as augas. 

O problema xerado pola mina queda sen resolver e vese incrementado por unha 

actuación posterior ao eliminarse, polo novo propietario dos terreos, unha balsa de 

decantación e unha estación de bombeo que limitaba a contaminación na zona leste da 

mina. Esta actuación provocou a contaminación por metais pesados e por unha gran 

acidez do rego Portapego, afluente do Lañas, á súa vez afluente do Ulla. 

Así as cousas, este mes de agosto o actual propietario dos terreos e da concesión 

mineira solicita a a reapertura, argumentando que a concesión inicial permanece en 

vigor, para reiniciar a extracción de cobre. Este novo proxecto pretende seguir 
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explotando os mesmos xacementos abandonados do ano 1986 ( nas mesmas cortas) 

máis novos xacemento colindantes con estes. 

Trátase dun proxecto de megaminería a ceo aberto que ocupará unha extensión 

de 689 Ha. Dos cales só o 30% son terreos xa afectados pola explotación anterior. 

Aínda que o proxecto se presenta como minería de transferencia, non o é en realidade. 

Vai a afectar a case 500 Has. de terreos agrícolas e forestais que son a base produtiva de 

moitas explotacións agrarias dos núcleos máis próximos á explotación mineira. 

Xunto as catro cortas existentes vanse a escavar 6 novas cortas que dará lugar a 

outras tantas zonas mineiras coa eliminación definitiva do uso destes solos para as 

actuais actividades agrícolas ou forestais. 

Contémplase a creación dun depósito de estériles de planta altamente 

contaminantes e outra escombreira con material xerador de acidez. O primeiro cunha 

superficie de 126Has e a escombreira cunha afectación de 46. 

Así mesmo o proxecto vai afectar, por non dicir eliminar, unha gran cantidade 

de mananciais que subministran auga a diferentes núcleos de poboación e á propia 

traída de auga municipal. 

O proxecto non contempla a restauración dunha parte dos terreos e augas 

contaminados na anterior explotación en concreto o rio Portapego e a balsa hiperácida 

de Angumil, pese a que é a reanudación dese mesmo proxecto. 

Pese as enormes esixencias de auga que son necesarias para o proceso de 

extracción do mineral, no proxecto non se contempla de onde se vai a obter o 

subministro da mesma. Tampouco se garante que a capacidade da planta de tratamento 

poida tratar todas as augas antes de ser verquidas nin que o proceso de tratamento (con 

encalantes) sexa capaz de eliminar todos os metais pesados, como o arsénico. 
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A todos estes impactos hai que engadir que se contempla a creación dunha nova 

liña de alta tensión de 14Km. de lonxitude, que non se prevé a restauración dos posíbeis 

danos as vías públicas, nin ningunha compensación económica que palíe minimamente 

os impactos negativos que se van producir tanto na fase de explotación polos propios 

efectos dun proxecto mineiro como na fase posterior derivado da eliminación de 500 

Ha. de solo fértil e da depreciación económica que sufrirán todos os inmobles, 

(construcións e terreos) adxacentes. 

 

Por todo isto formúlanse as seguintes preguntas para a súa resposta oral na 

Comisión 7ª: 

1. Realizou a Xunta de Galicia algún proxecto, coa correspondente partida 

orzamentaria, de restauración dos terreos e augas afectados pola antiga explotación 

mineira ? 

2. Considera razoábel que para resolver un problema creado por unha 

explotación mineira, se autorice unha nova explotación? 

3. Considera o actual proxecto de explotación viable desde un punto de 

vista ambiental? Cre compatible este modelo de explotación mineira cun mínimo 

respecto ambiental e coa restauración dos terreos e augas superficiais e subterráneas? 

Que garantías hai de restauración dos antigos terreos e ríos contaminados polo proxecto 

anterior? 

4. Coñece a administración galega os expedientes sancionadores abertos á 

empresa solicitante noutras explotacións mineiras das que é titular por reiterados 

incumprimentos das medidas propostas na concesión? 
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5. Caso de ser outorgada a explotación Que medidas ten previsto adoptar 

esta administración, para evitar os posibles incumprimentos das condicións da 

concesión? Ten previsto algún tipo de fianza, aval ou seguro de caución como medida 

de prevención e reparación dos posibles danos ou do abandono anticipado da 

explotación? 

6. Vai a Xunta a esixir á empresa o cumprimento da contratación efectiva 

do número de traballadores/as comprometidos do proxecto?  

 

Santiago de Compostela, 3 de outubro de 2017 

 

Asdo.: Xosé Luis Rivas Cruz  

Noa Presas Bergantiños 

Ana Pontón Mondelo  

Olalla Rodil Fernández 

Montserrat Prado Cores 

Luis Bará Torres 

Deputadas e deputados do G.P. do BNG 

 

 

 

Asinado dixitalmente por: 

 

Xose Luis Rivas Cruz na data 03/10/2017 17:10:48 

 

María Montserrat Prado Cores na data 03/10/2017 17:10:54 
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Ana Pontón Mondelo na data 03/10/2017 17:10:57 

 

Olalla Rodil Fernández na data 03/10/2017 17:11:00 

 

Noa Presas Bergantiños na data 03/10/2017 17:11:02 

 

Xosé Luis Bará Torres na data 03/10/2017 17:11:04 
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Á Mesa do Parlamento 

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

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

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

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

oral en Comisión. 

 

O ano 2017 está a ser difícil para moitas persoas no noso país por diferentes 

motivos. En concreto, a importancia da seca e de moitos meses de clima máis cálido do 

habitual e con escasas choivas, trouxo moitos problemas ao sector agrogandeiro.  

No que vai de ano vimos como primeiro, na madrugada do 26 ao 27 de marzo, 

unha drástica xeada sometía campos e plantacións a un fortísimo contraste térmico que 

acabaría queimando un volume importante de cultivos ao longo do noso país. A máis 

popularizada foi a afectación á uva, pero trouxo tamén consecuencias por exemplo na 

castaña ou na apicultura. Así mesmo, causou moitas perdas a respecto do alimento para 

o gando.  

Despois da xeada as e os gandeiros xa alertaron de que as consecuencias virían 

tamén para a forraxe. A herba queimada primeiro e a seca e a falta de choiva xunto 

cunhas temperaturas altas na primavera traducíronse en que en xuño, ao segar, en 

concellos como Viana do Bolo non apañaron nin un terzo do habitual. Tamén hai que 

recordar que os prados foron esgotándose antes do habitual e diante da falta de forraxe 

tiveron que andar a comprala fóra, vendo como os prezos se disparan e non dan asumido 
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os custos. A isto súmase un verán duro e a falta de auga que trae non só que non haxa 

unha recuperación na herba, senón que non dan feito para darlle de beber aos animais.  

Ademais, esta situación complicouse e estendeuse a moitos máis concellos 

galegos a raíz da vaga de lumes da primeira quincena de outubro de 2017, polo que a 

situación de moitas persoas que non poden alimentar os seus animais é moi crítica.  

 

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

Comisión: 

Que actuacións directas levou ou vai levar a cabo a Xunta de Galiza para evitar 

que as e os gandeiros do país eviten vender e sacrificar gando?  

 

Santiago de Compostela, 10 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 
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Asinado dixitalmente por: 

 

Noa Presas Bergantiños na data 10/01/2018 13:34:53 

 

María Montserrat Prado Cores na data 10/01/2018 13:34:57 

 

Ana Pontón Mondelo na data 10/01/2018 13:34:58 

 

Xose Luis Rivas Cruz na data 10/01/2018 13:35:00 

 

Olalla Rodil Fernández na data 10/01/2018 13:35:01 

 

Xosé Luis Bará Torres na data 10/01/2018 13:35:02 
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Á Mesa do Parlamento 

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

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

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

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

resposta oral en Comisión. 

 

Os lumes do mes de outubro, especialmente os da crise incendiaria do 15 de 

outubro, afectaron cando menos a catro espazos naturais protexidos pola Rede Natura 

2000: os de Ancares-Courel, Baixa Limia-Serra do Xurés, Macizo Central ourensán e 

Pena Veidosa. 

En diversas declaracións a medios de comunicación e mesmo no Parlamento, o 

presidente da Xunta expuxo a idea dun ataque terrorista incendiario que comezara nos 

espazos naturais e que logo se estendera a outras zonas do país. 

No caso dos espazos naturais afectados, a Xunta de Galiza debe velar pola súa 

recuperación e rexeneración, para controlar no posíbel as consecuencias negativas do 

lume e evitar máis danos. 

 

Polo anteriormente exposto formúlanse as seguintes preguntas para resposta oral 

en comisión: 

1. Que espazos naturais resultaron afectados polo lume no mes de outubro, e 

concretamente entre na crise dos días 14, 15 e seguintes? 
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2. Que superficie resultou afectada polo lume nestes espazos naturais (total e en 

cada un)? 

3. En que datos se base a idea expresada polo presidente da Xunta de que houbo 

un “ataque incendiario” que comezou primeiro nos espazos naturais e que se estendeu 

logo polo resto do país? 

4. Que medios se empregaron para a extinción dos lumes nos parques naturais? 

5. Que medidas se adoptaron ou se prevén adoptar para combater os danos 

causados polos lumes nos espazos naturais? 

 

Santiago de Compostela, 10 de xaneiro de 2018 

 

Asdo.: Luis Bará Torres 

Xosé Luis Rivas Cruz  

Montserrat Prado Cores 

Ana Pontón Mondelo  

Olalla Rodil Fernández 

Noa Presas Bergantiños 

Deputadas e deputados do G.P. do BNG 

 

 

 

Asinado dixitalmente por: 

 

Xosé Luis Bará Torres na data 10/01/2018 13:38:39 

73980



       

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

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 

 

 

 

 

Xose Luis Rivas Cruz na data 10/01/2018 13:38:45 

 

María Montserrat Prado Cores na data 10/01/2018 13:38:50 

 

Ana Pontón Mondelo na data 10/01/2018 13:39:02 

 

Olalla Rodil Fernández na data 10/01/2018 13:39:04 

 

Noa Presas Bergantiños na data 10/01/2018 13:39:05 
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    Á MESA DO PARLAMENTO 

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

abeiro do disposto no artigo 156 do Regulamento da Cámara, presenta a seguinte 

Pregunta para a súa resposta oral en Comisión. 

 

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 Comisión: 

 

1) Cantas vivendas de promoción Publica propiedade do IGVS hai baleiras en 

Galiza?  

2) Existen diferencias significativas entre concellos ou provincias? 

3) Cales cree a Xunta de Galicia que son os motivos? 
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4) Cantas renuncias se producen ao ano unha vez sorteadas as vivendas de 

protección pública?  

5) Por que considera que se producen ditas  renuncias? 

6) Cantas vivendas se están destinando ao alugueiro e cantas á compra? 

7) Que criterio segue o IGUS neste caso para destinalas  a unha categoría ou a 

outra? 

8) Considera suficiente a provisión de vivenda pública do IGVS? 

9) Está a incrementarse o parque público de vivenda en aluguer? 

10) De ser así, cales son as cifras? 

11) 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?  

12) Cantas vivendas están acollidas ao Programa de Vivendas Baleiras derivadas 

do convenio IGVS-FEGAMP? 

13) Cantas persoas foron aloxadas nas vivendas acollidas a dito Programa de 

Vivendas Baleiras? 

Santiago de Compostela, 10 de xaneiro de 2018. 

 

  Asdo.: Antón Sanchez García 

   Deputado do G.P. de En Marea. 

 

 

Asinado dixitalmente por: 
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Antón Sánchez García na data 10/01/2018 13:32:14 
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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 156 do Regulamento 

da Cámara, presentan a seguinte Pregunta para a súa resposta oral na 

Comisión 2.ª. 

 

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 as seguintes 

preguntas para a súa resposta oral en Comisión: 

1) Como valora o Goberno galego a situación na que se atopa o Polígono 

Empresarial 106 de Ribadavia? 

2) Estanse a cumprir as condicións impostas na licitación das parcelas? 
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3) Estase a levar a cabo algunha xestión para que se cumpran? 

4) Aplicouse ou estase a aplicar algunha cláusula de penalización por 

incumprimento das obrigas? 

 5) Fíxose algunha xestión para que se libere solo empresarial  para poñelo a 

disposición  de calquera empresa que se queira instalar e desenvolver unha 

actividade económica? 

 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 13:34:57 

 

Marcos Cal Ogando na data 10/01/2018 13:35:00 
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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 156 do Regulamento 

da Cámara, presentan a seguinte Pregunta para a súa resposta oral na 

Comisión 2.ª. 

 

A normativa ambiental, e en particular a que fai referencia á avaliación do 

impacto ambiental e á participación pública nestes procesos, non responde a un 

capricho, nin pode a súa aplicación suxeitarse á vontade arbitraria ou aos 

intereses dun goberno particular. Non obstante, desde 2009 parece que é 

precisamente o capricho e non a legalidade o que articula a aplicación da 

normativa ambiental, e moi particularmente no ámbito da minaría. Deteñámonos 

en dous casos que recentemente teñen recibido notable atención pública. 

 

O 25 de marzo de 2009 o Director Xeral de Industria, Enerxía e Minas, D. Anxo 

R. Calvo Silvosa, xunto co Subdirector Xeral de Recursos Minerais, D. José 

Antonio Domínguez Varela, asinan "Resolución de transmisión das concesións 

de explotación que conforman o denominado Grupo Mineiro Santa Comba". A 

transmisión de dereitos mineiros autorizada pola Resolución, non obstante, 

quedaba condicionada a "Presentar, no prazo de tres meses, un estudo de 

impacto ambiental do proxecto que nos ocupa, conforme o Real Decreto 

Lexislativo 1/2008, de 11 de xaneiro, polo que se aproba o texto refundido da Lei 

de Avaliación de Impacto Ambiental de proxectos, e demais normativa de 

aplicación". Na mesma Resolución, que nunca foi obxecto de recurso, sendo por 

tanto firme, indícase que "Para poder proceder á explotación se deberá contar 

coa declaración ambiental e coa aprobación do proxecto de explotación e plan 

de restauración, correspondentes". Con anterioridade, no informe de 23/09/2008, 
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a enxeñeira actuante da Delegación da Coruña, Dª María José Míjares Coto, 

sinalaba que o proxecto  “debería someterse al dictamen ambiental previsto en la 

legislación sobre materia de medio ambiente actualmente en vigor por tratarse 

de una explotación subterránea que por su paragénesis puede producir aguas 

ácidas o alcalinas que den lugar a cambios en el pH o liberen iones metálicos 

que supongan una alteración del medio natural”. Coa mudanza de goberno en 

2009, o proxecto non foi sometido ao trámite ambiental. 

 

Sendo evidente a responsabilidade do órgano substantivo, a Dirección Xeral de 

Enerxía e Minas, e en particular do seu Director Xeral, na situación descrita, non 

o é menos do órgano ambiental. Especialmente preocupante é a "carta de 

natureza" que o anterior Secretario Xeral de Calidade e Avaliación Ambiental, D. 

Justo de Benito Basanta, outorga á actuación da Dirección Xeral de Minas no 

caso do Grupo Mineiro Santa Comba en escrito de 1 de setembro de 2011 no que 

comunica que "dado que a titulación destas é anterior á entrada en vigor da 

lexislación ambiental vixente, que obriga á realización dunha declaración 

ambiental previa ao comezo da actividade extractiva, e que non existen novas 

áreas afectadas, non procede emitir nigunha declaración". Téndose destinado 

recentemente o Sr. de Benito a un posto diplomático en París, non é posible 

preguntarlle se esta comunicación responde ao seu propio criterio ou se 

simplemente refrenda as palabras do Sr. Bernardo Tahoces, unha vez que non 

parece existir na lexislación amparo algún a ese parecer e que en todo caso tal 

criterio non vén acompañado de ningún informe por técnico funcionario público 

dese departamento. 

 

O 30 de decembro de 2008, o mesmo Director Xeral de Industria, Enerxía e 

Minas, D. Anxo R. Calvo Silvosa, xunto co Subdirector Xeral de Recursos 

Minerais, D. José Antonio Domínguez Varela, asina unha "Resolución de 

transmisión de dereitos mineiros do Grupo Mineiro San Finx", igualmente 
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condicionada a "Presentar, no prazo de tres meses, un estudo de Impacto 

Ambiental do proxecto que nos ocupa, conforme o Real Decreto Lexislativo 

1/2008 , de 11 de xaneiro, polo que se aproba o texto refundido da Lei de 

Avaliación de Impacto Ambiental de proxectos, e demais normativa de 

aplicación". A pesar de tratarse, novamente, dunha resolución firme, nunca 

recorrida, cando D. Ángel Bernardo Tahoces asina a "Resolución de 28 de 

decembro de 2009 de aprobación dos proxectos de explotación, de restauración e 

de mellora das instalacións de tratamento do Grupo Mineiro San Finx" 

suprímense dos "Antecedentes de feito" a mención ao condicionante de presentar 

un estudo de impacto ambiental, desaparecendo toda mención a este 

condicionante sen mediar ningún cambio normativo en relación á lexislación de 

impacto ambiental. 

 

Ambas as dúas explotacións teñen elementos en común: ambas as dúas producen 

drenaxes ácidas de minas con disolución de metais pesados; en ambos os dous 

casos estas drenaxes son vertidas ao dominio público hidráulico sen tratamento 

que os elimine; por este motivo, entre outros, ambas as dúas deberían terse 

sometido ao trámite de avaliación ambiental, como impuxeron sendas 

resolucións, que nunca foron obxecto de recurso e, por tanto, eran firmes. Non 

obstante, ningunha das explotacións foi sometida a este trámite legalmente 

obrigatorio. Mesmo así, nese período recibiron numerosas subvencións, a pesar 

de que o Consello de Contas recolleu a cualificación dos proxectos presentados 

como cuestionables e de formulación dubidosa. Tanto o Grupo Mineiro Santa 

Comba como o San Finx pertencían na altura á mercantil Incremento Grupo 

Inversor S.L., liquidada concursalmente en 2013. Con posterioridade, outros 

grupos empresariais subrogáronse aos proxectos mineiros, subrogación aprobada 

polo departamento de minas a pesar que ditos proxectos continúan sen estar 

sometidos ao obrigatorio trámite ambiental. 
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Moitas persoas, colectivos, e outras empresas do sector, pregúntanse que hai 

detrás da inacción da Consellería de Medio Ambiente nunha situación cuxas 

dimensións aínda descoñecemos. En Marea tamén se fai esa pregunta. Non é 

unha pregunta nova, pois xa se lle formulou ao Sr. Bernardo Tahoces, así como 

repetidamente ao Sr. Director de Augas de Galicia, que non só parece compartir 

responsabilidade senón tamén criterio fronte á grave afectación que estas 

explotacións non sometidas ao procedemento de avaliación de impacto ambiental 

están tendo e terán no medio ambiente, en particular as drenaxes ácidas de mina. 

Sorpréndenos aínda a Xunta, cando o día 15 de novembro de 2017 emite un 

comunicado, recollido por diversos medios, no que sae ao paso á remisión ao 

Xulgado por parte da Fiscalía deste mesmo asunto, dándonos o titular “La Xunta 

asegura que no era necesaria declaración ambiental en San Finx”.  

Por todo o exposto, os deputados asinantes presentan as seguintes preguntas para 

a súa resposta oral en comisión.  

1. Cal é o fundamento legal para que os proxectos mineiros aprobados en 

2009 e 2011 para as minas de San Finx e Santa Comba, con resolucións 

previas que condicionaban a transmisión das concesións, paralizadas 

desde o fin dos anos 1980, a presentar sendos estudos de impacto 

ambiental, puideran prescindir do trámite de avaliación de impacto 

ambiental establecido pola lexislación estatal e europea, e de existir, que 

técnico funcionario público o sustenta? 

2. Cal é o fundamento legal da comunicación que asinou o Secretario Xeral 

de Calidade e Avaliación Ambiental o 1 de setembro de 2011? Foi 

precedida esa comunicación de informes realizados por técnicos da súa 

Consellería ou respondeu unicamente ao criterio persoal do Sr. de Benito? 

Podemos coñecer eses informes, se existiren? 

3. Desde 2009, a cantas e a cales explotacións mineiras obrigadas a someter 

os seus proxectos ao trámite ambiental por xerar drenaxes ácidas de mina 
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ou outros motivos contemplados na lexislación, se eximiu deste requisito 

en base a escritos como o do Sr. de Benito? É coñecedora da existencia de 

presións a técnicos funcionarios do seu departamento por parte da 

Dirección Xeral de Enerxía e Minas? 

4. Á vista da actuación do órgano substantivo de minas, e atendendo ao 

disposto pola Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental (e 

a súa precedente), que establece que “Carecerán de validez los actos de 

adopción, aprobación o autorización de los planes, programas y 

proyectos que, estando incluidos en el ámbito de aplicación de esta ley no 

se hayan sometido a evaluación ambiental, sin perjuicio de las sanciones 

que, en su caso, puedan corresponder”, vai tomar algunha medida o seu 

departamento fronte aos proxectos referidos e a outros que se poidan 

encontrar en situación análoga?  

5. Atendendo ao anterior, vai tomar algunha medida o seu departamento ante 

a concesión de aproveitamento de augas aprobada en 2016 e á solicitude 

de autorización de vertidos que actualmente está a tramitar Augas de 

Galicia, en relación á mina de San Finx, non sometida a EIA? Desde 

cando coñece a situación legal en relación ao aproveitamento de augas e á 

autorización de vertidos da mina, en particular da de Santa Comba e 

outras que xeran drenaxes ácidas sen terse sometido ao trámite de 

avaliación de impacto ambiental? 

 

Santiago de Compostela, 10 de xaneiro de 2018. 

 

  Asdo.: Antón Sánchez García 

   Marcos Cal Ogando 
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   Deputados do G.P. de En Marea. 

 

 

Asinado dixitalmente por: 

 

Antón Sánchez García na data 10/01/2018 13:45:19 

 

Marcos Cal Ogando na data 10/01/2018 13:45:25 
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Á Mesa do Parlamento 

Montserrat Prado Cores, Ana Belén Pontón Mondelo, Olalla Rodil 

Fernández, Xosé Luis Rivas Cruz, 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 na Comisión 5ª, relativa á 

necesidade de dotar dun Punto de Atención Continuada ao centro de saúde de Vila 

de Cruces. 

 

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. 

Os recortes a redución dos orzamentos adicados á sanidade pública galega, 

recortes en persoal, materiais, formación e inversións. 

Dentro deste deterioro xeneralizado a Atención Primaria de Galiza está 

sendo unha das principais damnificadas das nefastas políticas do Partido Popular. 

Un exemplo do deterioro da asistencia sanitaria é o concello de Vila de 

Cruces, no que se eliminou a atención de urxencias. Desde ese momento calquera 

urxencia  ten que ser atendida no Punto de Atención Continuada (PAC) de Silleda.  

Vila de Cruces ten  unha poboación envellecida, con moita dispersión 
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poboacional, ten 28 parroquias, con unha gran extensión territorial. As vías de 

comunicación e as indicacións para chegar aos lugares en moitos casos son máis 

que deficientes para @s profesionais que teñen que achegarse aos domicilios. Os 

tempos de percorrido para chegar de moitas parroquias ao PAC de Silleda son moi 

elevados, superan as recomendacións para poder dar unha boa atención sanitaria. 

@s veciñ@s de Vila de Cruces, séntense discriminad@s na atención 

sanitaria que teñen, a respecto de concellos limítrofes como o de Arzúa e Melide 

ou  Silleda que tendo poboación similar, teñen cada un o seu PAC.  

E necesario e prioritario un Punto de Atención Continuado para Vila de 

Cruces, a supresión da atención de urxencias, causou un grave prexuízo @s 

veciñ@s deste concello, e a calidade asistencial resentiuse. Para a instalación do 

PAC, non é preciso nova infraestrutura, xa que  O Centro de Saúde de Cruces ten 

instalacións axeitadas para poder ubicalo. 

 

Polas  razóns expostas formúlanse as seguintes preguntas para a súa 

resposta oral en comisión:  

-Considera o Goberno galego que @s veciñ@s de Vila de Cruces teñen 

unha boa asistencia sanitaria de urxencias ao non dispoñer deste servizo as 24 

horas e ter que acudir ao PAC de Silleda? 

-Cal é a xustificación de que Vila de Cruces non dispoña de PAC, cando si 

o teñen os concellos limítrofes con características similares en canto a poboación e 

dispersión? 
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-Ten o Goberno galego intención de dotar dun PAC ao centro de saúde de 

Vila de Cruces? 

-Tense posto o alcalde de Vila de Cruces en contacto co SERGAS para 

reclamar a dotación dun PAC a Vila de Cruces? 

-De ser así en que data o fixo, e cal foi a contestación que lle deu o 

SERGAS? 

 

Santiago de Compostela, 10 de xaneiro de 2018 

 

Asdo.: Montserrat Prado Cores 

Ana Belén Pontón Mondelo  

Olalla Rodil Fernández 

Xosé Luis Rivas Cruz 

Noa Presas Bergantiños 

Xosé Luis Bará Torres 

Deputadas e deputados do G.P. do BNG 

 

 

 

Asinado dixitalmente por: 

 

María Montserrat Prado Cores na data 10/01/2018 13:50:07 
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Ana Pontón Mondelo na data 10/01/2018 13:50:12 

 

Xose Luis Rivas Cruz na data 10/01/2018 13:50:13 

 

Olalla Rodil Fernández na data 10/01/2018 13:50:15 

 

Noa Presas Bergantiños na data 10/01/2018 13:50:16 

 

Xosé Luis Bará Torres na data 10/01/2018 13:50:17 
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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 156 do Regulamento 

da Cámara, presentan a seguinte Pregunta para a súa resposta oral na 

Comisión 2.ª. 

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 as 

seguintes preguntas para resposta oral en Comisión: 

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

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

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

Fomento e AUDASA? 

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

acordo final? 

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

moitos galegos e galegas? 

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

da AP-9? 

 Santiago de Compostela, 10 de xaneiro de 2018. 

 

  Asdo.: Antón Sánchez García 

   Marcos Cal Ogando 

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

 

Antón Sánchez García na data 10/01/2018 13:50:59 

 

Marcos Cal Ogando na data 10/01/2018 13:51:06 
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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 na Comisión 5ª, relativa ás medidas a adoptar para mellorar o sistema 

público de pensións. 

 

O debate sobre a sostibilidade do sistema de pensións públicas ven de 

lonxe.Desde hai anos veñen prognosticando a súa creba e promovendo os sistemas 

privados xestionados polos bancos. A razón é moi sinxela, por un lado o interese de 

recortar a administración pública, por outro a de transferir ao sistema privado a xestión 

dun volume de capital formidábel derivado dos fondos de pensións públicos. 

Desde o comezo da década dos 90, o debate internacional sobre a reforma dos 

sistemas de pensións estivo dominado polas teorías xurdidas na contorna do Banco 

Mundial, o Fondo Monetario Internacional e a OCDE, que defenden fortes recortes nos 

sistemas públicos de pensións, acompañados da capitalización individual a través do 

sector privado. 

O argumento central que utilizan os "comités de sabios", sempre formados por 

representantes da banca e as aseguradoras, é que o sistema de pensións é insostíbel.As 

razóns que presentan son que a esperanza de vida aumenta progresivamente ao mesmo 

tempo que hai menos cotizantes por causa da caída da poboación activa. A partir desta 

idea estenden a alarma social pregoando que a longo prazo non haberá diñeiro para pagar 

as pensións públicas. 
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O obxectivo é favorecer a privatización das pensións e permitir ao capital 

financeiro xestionar inxentes aforros a través dos fondos de pensións privados con 

destino aos mercados financeiros globais. 

Estas medidas son especialmente mesquiñas en Galiza. Primeiro porque temos as 

pensións máis baixas do Estado español, e unha maior porcentaxe de pensionistas en 

relación á súa poboación, as pensións son o único ingreso que entra en moitos fogares, 

son miles os que só teñen ingresos procedentes de prestacións das que as pensións son 

unha parte fundamental, e segundo porque se suma a outras medidas tamén 

tremendamente inxustas , como son o copago polos medicamentos, polas residencias, a 

suba do ive, da auga, da luz, dos carburantes… 

Hoxe temos un empobrecemento maior d@s pensionistas, case o 60% das 

pensións galegas están por baixo do salario mínimo, a media está máis de 15 puntos por 

baixo da do Estado, sendo especialmente preocupante a situación das mulleres xa que 1 

de cada 4 mulleres maiores de 65 anos está por baixo do limiar da pobreza. 

Mentres lle teñen metido aos bancos miles de millóns de euros e teñen declarado 

amnistías fiscais para @s defraudador@s, actúan coa maior das durezas, das crueldades 

contra @s que cometeron o único delito de traballar duramente toda unha vida. 

Estamos diante dunha decisión ideolóxica onde o poder toma a decisión de atacar 

os dereitos dos sectores máis desfavorecidos, os que están a padecer con máis dureza a 

crise para potenciar os plans de pensións privados e drenar aínda máis cartos dos 

impostos de tod@s para os bancos.  

O sistema de pensións público é un dos obxectivos a derrocar da axenda 

neoliberal desde hai décadas.Estamos a falar dun calculado e continuado proceso de 

desmantelamento do dereito do traballo a prol da parte máis forte nas relacións laborais, a 

prol do capital. 
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As reformas laborais promovidas, durante os anos 2010, 2011 e 2012, por 

gobernos do PSOE e PP, respectivamente, con diferentes niveis no seu contido e 

importancia, afondaron nesa liña neoliberal de individualización e desregulación das 

relacións laborais.  

Polo que respecta ao sistema público de pensións, atrasouse a idade de xubilación 

aos 67 anos,ampliouse a 25 o número de anos para calcular a base reguladora, adiantouse 

a aplicación do factor de sostibilidade ao 1 de xaneiro de 2019, atrasouse a idade de 

acceso á xubilación anticipada, dificultouse o acceso ao subsidio de desemprego 

establecendo límites económicos de miseria para ter dereito ao mesmo e atrasouse a idade 

de acceso dos 52 aos 55. En definitiva, medidas todas orientadas a dificultar o acceso e 

reducir a contía das prestacións do sistema público de protección social, ao tempo que se 

fomenta a súa privatización. 

O capital,o poder económico, aproveita o vento a favor e a escusa da crise para 

eliminar dereitos e melloras nas condicións laborais e sociais, incrementar os seus 

beneficios e o seu poder e debilitar á clase traballadora.  

 

Por todas as razóns expostas formúlanse as seguintes preguntas para a súa 

resposta oral na Comisión 5ª: 

-Que valoración fai o Goberno galego da situación das pensións en Galiza? 

-Que actuacións ten posto en marcha para reverter a situación de que @s galeg@s 

teñan as pensións máis baixas do Estado? 

-Vai realizar algunha actuación para variar esta situación? 

74003



 

 

 

 

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 

 

 

 

-Coida que @s nos@s maiores poden desenvolver unha vida digna coa cuantía 

das pensións que perciben? 

-Tendo en conta que en Galiza 1 de cada 4 mulleres maiores de 65 anos están 

baixo o limiar de pobreza, que actuacións de protección teñen realizado para atender as 

súas necesidades? 

 

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 13:55:56 

 

Ana Pontón Mondelo na data 10/01/2018 13:56:01 

 

Xose Luis Rivas Cruz na data 10/01/2018 13:56:02 
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Olalla Rodil Fernández na data 10/01/2018 13:56:03 

 

Noa Presas Bergantiños na data 10/01/2018 13:56:05 

 

Xosé Luis Bará Torres na data 10/01/2018 13:56:06 
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Á Mesa do Parlamento 

Montserrat Prado Cores, Ana Belén Pontón Mondelo, Olalla Rodil 

Fernández, Xosé Luis Rivas Cruz, 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, presentan a 

seguinte Pregunta para a súa resposta oral na Comisión 5ª, relativa á 

negociación dun acordo de permisos e licenzas para o persoal do SERGAS. 

 

A Lei do Emprego de Galiza e o o Real Decreto polo que se aproba o texto 

refundido da Lei do Estatuto Básico d@ empregad@ públic@ son as dúas 

normas  nas que se recolle unha nova concesión de permisos e licenzas referentes 

a: permisos por enfermidade, hospitalización e coidado no domicilio do familiar, 

conciliación familiar, ausencia do posto de traballo por enfermidade, por 

xestación.. 

En cumprimento desta normativa, tanto a Dirección Xeral de Función 

Pública como a Consellaría de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria 

,negociaron nas súas respectivas mesas sectoriais a regulación destes permisos 

para o persoal do seu ámbito. Así o DOG do luns 15 de febreiro publicou a Orde 

do 29 de xaneiro de 2016 pola que se regula o réxime de permisos, licenzas 

vacacións do persoal docente que imparte as ensinanzas reguladas na Lei 

orgánica 2/2006, do 3 e maio, de educación, ampliada pola Orde do 24 de 
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febreiro de 2016, DOG do 1 de marzo. De igual xeito o DOG do 4 de marzo de 

2016 publica a Resolución do 21 de febreiro da Dirección Xeral da Función 

Pública, pola que se ditan instrucións sobre o réxime de vacacións, permisos e 

licenzas. 

Na Orde de Función Pública recolle expresamente que a regulación non 

será de aplicación ao persoal estatutario, xa que se entende que este ten o seu 

propio ámbito de negociación. 

Pola contra os máximos responsábeis do Servizo Galego de Saúde veñen 

negándose a negociar na mesa sectorial un acordo de permisos  e licenzas para o 

seu persoal e pola contra aplican a normativa coa maior restrición posíbel. 

O persoal do SERGAS ven tendo dificultades para gozar dos permisos 

regulados na normativa xeral, polo que é preciso unha norma propia que regule 

estes permisos, que recolla as especificidades do traballo na sanidade pública: 

prestación de servizo a través de quendas, prestación ininterrompida durante as 

24 hs. do día, os 365 días do ano. 

 

Por estas razóns formúlase a seguinte pregunta para a súa resposta oral na 

Comisión 5ª: 

Cal é a xustificación do SERGAS para non sentarse a negociar na Mesa 

Sectorial de Sanidade un acordo para regular os permisos e licenzas do persoal 

do SERGAS, equiparábel cando menos tanto ao subscrito pola Dirección Xeral 
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de Función Pública como a Consellaría de Cultura, Educación e Ordenación 

Universitaria nos seus ámbitos? 

 

Santiago de Compostela, 22 de agosto de 2017 

 

Asdo.: Montserrat Prado Cores 

Olalla Rodil Fernández 

Xosé Luis Rivas Cruz 

Noa Presas Bergantiños 

Luis Bará Torres 

Ana Belén Pontón Mondelo  

Deputadas e deputados do G.P. do BNG 

 

 

 

Asinado dixitalmente por: 

 

María Montserrat Prado Cores na data 22/08/2017 10:31:56 

 

Noa Presas Bergantiños na data 22/08/2017 10:32:02 

 

Ana Pontón Mondelo na data 22/08/2017 10:32:06 
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Xose Luis Rivas Cruz na data 22/08/2017 10:32:07 

 

Olalla Rodil Fernández na data 22/08/2017 10:32:09 

 

Xosé Luis Bará Torres na data 22/08/2017 10:32:10 
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Á Mesa do Parlamento 

Montserrat Prado Cores, Ana Belén Pontón Mondelo, Olalla Rodil 

Fernández, Xosé Luis Rivas Cruz, Noa Presas Bergantiños e Xosé 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 na Comisión 5ª, relativa á petición de derrogación do RDL 16/2012. 

 

O 20 de abril de 2012, o Goberno español, actuando pola vía de urxencia e 

argüíndo a situación de colapso do Sistema Nacional de Saúde (SNS), aprobaba o Real 

Decreto-Lei 16/2012 de 20 de Abril, para garantir a sostibilidade do SNS e mellorar a 

calidade das súas prestacións. Esta disposición, que en ningún caso estivo acompañada 

dun informe económico que xustificara a súa adopción, supuxo unha transformación 

profunda do noso sistema sanitario. 

Por unha banda, reduciu a carteira básica de servizos, diminuíndo a achega 

pública sobre medicamentos, prestacións e recursos sanitarios, co conseguinte 

incremento do gasto para as familias. Por outra banda, modificouse o dereito de acceso 

ao SNS, supeditando o mesmo á condición de asegurad@ ou beneficiari@, excluíndo 

así, entre outros colectivos, ás persoas en situación irregular. Os efectos deste RDL 

foron devastadores sobre a poboación máis vulnerable, como queda constatado no 

informe que REDER publicou en Setembro de 2015. 

Xa dende o momento da súa aprobación o RDL 16/2012 foi contestado dende 

algunhas autonomías que rexeitaron a súa aplicación ou favoreceron mecanismos para 

evitar que as persoas en situación irregular ficaran totalmente fóra do sistema sanitario. 

Paulatinamente,dende o pasado verán, varias de estas Comunidades Autónomas 
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aprobaron Decretos, Instrucións e Ordes que ampliaban substancialmente o acceso ao 

sistema por parte destas persoas.  

Estas medidas, aínda que positivas, non teñen sido suficientes por diversos 

motivos. En primeiro lugar, moitas de estas disposicións, ao centrarse exclusivamente 

no colectivo de persoas inmigrantes en situación irregular, non cobren a persoas de 

nacionalidade comunitaria, ou ás persoas ascendentes regularizadas como consecuencia 

dun proceso de reagrupamento familiar e que foron igualmente excluídas polo RDL 

16/2012 e o RD 1192/2012 que o desenvolve. Igualmente preocupante, especialmente 

no contexto actual de crise migratoria, é o caso das persoas solicitantes de asilo e 

refuxio, a quen, en lugar de recibir a especial protección que a súa situación de 

vulnerabilidade require, proporcionáselles unicamente unha asistencia sanitaria limitada 

e condicionada. Por outra banda, supón o establecemento de sistemas de acceso 

paralelos “para pobres” e non un sistema de igualdade de dereitos. Finalmente, as 

comunidades autónomas carecen de competencia para reverter a profunda modificación 

do noso sistema sanitario que supuxo a volta ao modelo de aseguramento e que se sitúa 

na orixe mesma do problema. 

 

En vista da situación anteriormente descrita, faise evidente que a fin definitiva 

da exclusión sanitaria e a restitución dun sistema sanitario verdadeiramente universal só 

poden chegar a través dunha modificación lexislativa, por esa razóns formúlanse as 

seguintes preguntas para a súa contestación oral na Comisión 5ª: 

-Que valoración fai o Goberno galego das consecuencias do Real Decreto Lei 

16/2012 de 20 de Abril, para garantizar a sostenibilidade do SNS e mellorar a calidade 

das suas prestacións, tras casi cinco anos despois da súa posta en marcha? 
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-Considera que ten servido para mellorar a calidade da asistencia sanitaria ao 

conxunto da poboación? 

-Ten feito algunha actuación diante do Goberno español demandando a súa 

derrogación? 

-Ten intención de facelo? 

 

Santiago de Compostela, 10 de xaneiro de 2018 

 

Asdo.: Montserrat Prado Cores 

Olalla Rodil Fernández 

Xosé Luis Rivas Cruz 

Noa Presas Bergantiños 

Xosé 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 13:58:12 

 

Olalla Rodil Fernández na data 10/01/2018 13:58:17 

 

Ana Pontón Mondelo na data 10/01/2018 13:58:21 
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Xose Luis Rivas Cruz na data 10/01/2018 13:58:23 

 

Noa Presas Bergantiños na data 10/01/2018 13:58:25 

 

Xosé Luis Bará Torres na data 10/01/2018 13:58:26 
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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 na Comisión 5ª, relativa á necesidade de 

adaptación das prazas de formación MIR e EIR as necesidades reais de profesionais 

no Sergas. 

 

Con data 18 de maio de 2012 publicouse do DOG a orde pola que se aproba 

o Plan de Ordenación de Recursos Humanos do Servizo Galego de Saúde, dado que 

a vixencia do mesmo era ata o 31 de decembro de 2013, publicouse o 5 de 

decembro a orde pola que se aproba o Plan de ordenación de recursos humanos 

relativo á xubilación, prolongación da permanencia e prórroga no servizo activo do 

persoal estatutario do Servizo Galego de Saúde.  

Este Plan, concibido como un instrumento de planificación, conclúe que hai 

un importante envellecemento do persoal: “no dito instrumento de planificación, 

logo de analizarse as necesidades da organización sobre a base do estudo e 

valoración previos da estrutura poboacional e a actual configuración do cadro de 

persoal do Servizo Galego de Saúde, conclúese un significativo envellecemento en 

termos globais do persoal do organismo, de xeito paralelo ao da propia poboación 

galega, que resulta máis acusado no colectivo de persoal licenciado sanitario. A 

dita circunstancia ten unha singular incidencia en diversos aspectos organizativos 
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da actividade asistencial, entre os que cabe destacar a dispoñibilidade decrecente 

do citado colectivo para a cobertura da atención continuada.” 

”Derivado da normativa e do diagnóstico de situación efectuado no propio 

instrumento de planificación, o precedente Plan de ordenación de recursos 

humanos do Servizo Galego de Saúde dispuxo, como medida xeral de ordenación, a 

perda da condición de persoal estatutario fixo dos seus profesionais por 

cumprimento da idade de xubilación forzosa.”  

É unha evidencia, que se a Consellaría de Sanidade non adapta as prazas de 

formación ás necesidades asistenciais, a consecuencia será que en pouco tempo o 

Sergas non disporá de persoal para cubrir as vacantes que se van producindo por 

xubilación, nin ausencias, baixas... 

 

Por todo o exposto formúlanse as seguintes preguntas para a súa resposta 

oral na Comisión 5ª: 

-Cal é a planificación que ten o Goberno galego para adaptar as prazas de 

formación polo sistema de Residencia MIR e EIR, que se ofertan en Galiza, ás 

necesidades reais que ten o Sergas de cobertura de profesionais? 

-Coida que o Sergas vai poder garantir a calidade asistencial se non toman 

medidas para aumentar as prazas de formación? 

-Aumentar o número de doentes por profesional, ou as idades de xubilación é 

positivo para a calidade asistencial e para @s profesionais? 
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-Coida que a política de estabilización do persoal que realiza o Sergas 

satisfai @s profesionais? 

 

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 14:00:00 

 

Ana Pontón Mondelo na data 10/01/2018 14:00:05 

 

Xose Luis Rivas Cruz na data 10/01/2018 14:00:06 

 

Olalla Rodil Fernández na data 10/01/2018 14:00:08 
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Noa Presas Bergantiños na data 10/01/2018 14:00:09 

 

Xosé Luis Bará Torres na data 10/01/2018 14:00:11 
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Á Mesa do Parlamento 

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

Montserrat Prado Cores, Noa Presas Bergantiños e Xosé 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 na Comisión 5ª. 

 

En Galiza son miles as persoas tratadas con anticoagulantes orais. Os 

anticoagulantes orais teñen a función de inhibir a acción da vitamina K, precisa para 

unha correcta coagulación do sangue. Son empregados co fin de diminuír a posibilidade 

de que se forme un coágulo, que posteriormente poida desprenderse e chegar por 

exemplo ao cerebro producindo o chamado ictus, trombose cerebral ou accidente 

cerebrovascular.  

Dentro destes anticoagulantes o máis usado é o coñecido comercialmente como 

Sintrom (acenocumarol como principio activo). A administración deste fármaco require 

a monitorización d@ doente, non se dan doses fixas de xeito prolongado, senón que hai 

que individualizada segundo o estado da coagulación en cada momento.Require da 

realización de análises periódicas, ao principio moi frecuentes e logo de estabilizada a 

coagulación realízanse cada mes. 

O Sintrom, presenta importantes efectos secundarios e non resulta eficaz no 

40% d@s doentes tratados. Ademais as persoas tratadas con este fármaco teñen que ter 

un control estrito tanto da dieta, xa que a modificación da mesma aumenta ou diminúe o 

aporte de vitamina K, e polo tanto fai preciso o axuste do anticoagulante, como a toma 

de outros fármacos, que interaccionan co Sintrom e poden descontrolar o tratamento. 
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Na actualidade existen alternativas ao Sintrom, unha nova xeración de 

anticoagulantes orais, seguros e eficaces, sen maior risco de sangrado, sen interaccións 

cos alimentos e con moitas menos interaccións medicamentosas, e que ademais evítanlle 

@s doentes ter que desprazarse cada mes para realizar o control da medicación, toda vez 

que son administrados en dose fixa e non precisa controis analíticos periódicos. 

O Ministerio de Sanidade, Política Social e Igualdade aprobou a inclusión na 

financiación pública destes anticoagulantes orais para a prevención do ictus en doentes 

con fibrilación auricular non valvular e enfermidade tromboembólica venosa. 

Son evidentes as vantaxes que presentan estes novos anticoagulantes, e son 

moitos @s profesionais que defenden que os análises de costo-eficiencia destes 

fármacos cumpren cos requisitos esixidos para que sexa financiado na sanidade pública. 

A pesar disto o SERGAS non ten xeneralizado a súa prescrición, establecendo 

limitacións, incluso en doentes con dificultades para manterse en rango.Todo indica que 

o SERGAS ten establecido limitacións na prescrición dos novos anticoagulantes por 

criterios económicos. 

 

Por estas razóns formúlanse as seguintes preguntas para a súa resposta oral na 

Comisión 5ª: 

-Cal é a razón pola que o SERGAS non ten xeneralizado a prescrición dos novos 

anticoagulantes orais? 

-Si os novos anticoagulantes orais son máis eficaces que o Sintrom, sen maior 

risco de sangrado, sen interaccións cos alimentos, con moitas menos interaccións 

medicamentosas e sen necesidade de controis mensuais, por que non se prescriben a 

tod@s @s doentes que non teñan contraindicación? 
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-Considera de recibo que o SERGAS prime os criterios economicistas e non o 

maior beneficio para @s doentes? 

 

Santiago de Compostela, 10 de xaneiro de 2018 

 

Asdo.: Montserrat Prado Cores 

Ana Belén Pontón Mondelo  

Olalla Rodil Fernández 

Xosé Luis Rivas Cruz 

Noa Presas Bergantiños 

Xosé Luis Bará Torres 

Deputadas e deputados do G.P. do BNG 

 

 

 

Asinado dixitalmente por: 

 

María Montserrat Prado Cores na data 10/01/2018 14:02:19 

 

Ana Pontón Mondelo na data 10/01/2018 14:02:24 

 

Xose Luis Rivas Cruz na data 10/01/2018 14:02:28 

 

Olalla Rodil Fernández na data 10/01/2018 14:02:57 

 

Noa Presas Bergantiños na data 10/01/2018 14:02:59 
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Xosé Luis Bará Torres na data 10/01/2018 14:03:00 
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Á Mesa do Parlamento 

Montserrat Prado Cores, Ana Belén Pontón Mondelo, Olalla Rodil 

Fernández, Xosé Luis Rivas Cruz, Noa Presas Bergantiños e Xosé 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 na Comisión 5ª, relativa á certificación que teñen 

que realizar @s traballadores e traballadoras da banca sobre a idoneidade d@s clientes 

para determinados produtos. 

 

Despois dos sucesivos escándalos ocorridos no sector financeiro pola mala praxe 

na colocación de produtos á clientela, as autoridades europeas, nomeadamente a ESMA, 

a autoridade de mercados europea, está poñendo en marcha a Directiva 2014/65/UE 

coñecida coma MIFID II e os diversos regulamentos da mesma, estas normas deben ser 

adaptadas á lexislación de cada estado. 

No Estado Español corresponde á CNMV, Comisión Nacional do Mercado de 

Valores, as actuacións nesta materia. 

Malia os sucesivos escándalos vividos, e as sucesivas sentenzas que evidencian 

unha actuación comercial por parte da banca mais que cuestionable, a día de hoxe a 

CNMV non ten adaptado a lexislación deixando que a banca actúe con total 

impunidade. 

Un dos regulamentos pendentes de adaptar, que ten ademais unha repercusión 

tremenda para os traballadores e traballadoras do sector financeiro, é o regulamento que 

define o “asesoramento” e a formación que se requirirá para quen asesora e 

comercializa produtos financeiros. 
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Mentres a ESMA está aberta á participación sindical, no caso da CNMV non 

aceptou a petición da CIG de participar na elaboración dunha  norma que ten unha clara 

afección laboral. Ademais a CNMV incluíu no seu órgano consultivo como 

representantes dos profesionais ao Presidente do Banco Mediolanum, Carlos Tusquets, 

aparentemente por presidir unha “asociación profesional independente”. Hai que 

advertir que os bancos teñen a súa propia representación no Consello Consultivo da 

CNMV. 

A asociación que preside Carlos Tusquets, chamada EFPA-España, European 

Financial Planning Association,autodenominase “independente”, pero da que son 

socios-colaboradores da mesma a maior parte dos bancos do Estado español. 

Ante a falta de regulación por parte da CNMV, a día de hoxe esta asociación, 

que ten unha clara relación coa banca, é quen acredita si a formación d@s 

traballador@s do sector é a correcta e necesaria.  

Curiosamente EFPA-España non dá formación aos traballadores e traballadoras 

do sector financeiro, sinxelamente emite a certificación, eso si, previo pago e previa 

asociación e pago de cotas á mesma por parte do persoal das entidades. A formación é 

facilitada por outras empresas ou incluso Universidades, ou Colexios Profesionais, sen 

que estes poidan certificar. 

Na vez de ser Centros Públicos os que validen os coñecementos,  a situación é a 

contraria, a certificación como asesor corresponde á EFPA.Hai que destacar que hoxe 

unha parte dos cadros de persoal dos bancos teñen titulacións universitarias, crer que 

unha asociación da que son socios os bancos pode ser mais rigorosa que as propias 

Universidades é cando menos inxenuo. 

Á vista da actuación semella que os propios bancos montaron unha estrutura 

denominada EFPA-España, para eludir novamente as normativas que protexen á 
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clientela. E a CNMV, por unha parte non adapta a normativa comunitaria e por outra 

valida a actuación dos bancos nomeando representante dos profesionais ao Presidente 

da EFPA. 

Cando ademais a propia regulación da ESMA parte dunha concepción errónea, 

non é un problema estrito de falta de formación, senón que hai un claro conflito de 

intereses, que a propia normativa da ESMA non ten en conta. Quen está ligado por un 

contrato de traballo cun banco e ten o mandato de vender produtos financeiros da 

entidade, non pode ser quen defina si ese produto é apto para a clientela.  

A idoneidade dos produtos emitidos e comercializados non debe recaer sobre o 

persoal dos bancos. 

A maiores a aplicación desta normativa pode dar lugar a máis despedimentos 

individuais ou colectivos de traballadores e traballadoras dos banco, nomeadamente aos 

de mais idade que carecen de formación universitaria, malia que teñen anos de 

experiencia profesional acreditada. 

 

Por todo o exposto, formulamos as seguintes preguntas para a súa resposta oral 

na Comisión 5ª: 

-Que opinión lle merece ao Goberno galego que sexan @s  traballadores/as das 

entidades bancarias @s que teñen que avaliar a idoneidade  dos produtos emitidos polas 

entidades para @s clientes, e que ao mesmo tempo teñen o mandato de colocarlle estes 

produtos @s mesm@s? 

-Ten previsto a Xunta de Galiza solicitar da CNMV que se conte coa 

representación legal dos traballadores e traballadoras, os sindicatos negociadores dos 

respectivos convenios colectivo, coma lexítimos representantes d@s mesm@s  ante a 
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transposición de normativas que terán unha afectación laboral? 

-Ten previsto a Xunta de Galiza solicitar da CNMV que defenda na ESMA, un 

sistema que non cargue sobre @s traballadores e traballadoras dos bancos avaliar a 

idoneidade dos produtos emitidos polos entidades e que eles teñen a obriga de colocar? 

-Ten previsto a Xunta de Galiza solicitar da CNMV que investigue a actuación 

da asociación EFPA-España? 

-Ten previsto a Xunta de Galiza solicitar da CNMV que a formación esixíbel aos 

traballadores e traballadoras e as acreditacións sexan as expedidas por institucións 

públicas, incluídas as propias Universidades? 

-Ten previsto a Xunta de Galicia solicitar da CNMV que, no caso de que persista 

en manter a necesidade dunha acreditación profesional, se valide o procedemento de 

certificación profesional por experiencia, polo Ministerio de Educación e a  Xunta de 

Galiza? 

 

Santiago de Compostela, 10 de xaneiro de 2018 

 

Asdo.: Montserrat Prado Cores 

Olalla Rodil Fernández 

Xosé Luis Rivas Cruz 

Noa Presas Bergantiños 

Xosé Luis Bará Torres 

Ana Belén 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 14:04:47 

 

Ana Pontón Mondelo na data 10/01/2018 14:04:51 

 

Xose Luis Rivas Cruz na data 10/01/2018 14:04:52 

 

Olalla Rodil Fernández na data 10/01/2018 14:04:54 

 

Noa Presas Bergantiños na data 10/01/2018 14:04:55 

 

Xosé Luis Bará Torres na data 10/01/2018 14:04:57 
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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 

na Comisión 1ª. 

 

 

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 17:40:09 

 
Patricia Vilán Lorenzo na data 10/01/2018 17:40:21 

 
Matilde Begoña Rodríguez Rumbo na data 10/01/2018 17:40:28 
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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 
Comisión 8ª; Pesca e Marisqueo.  
 
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 Comisión:  
 
1. Que beneficios aportará este “Atlas de histopatoloxía: moluscos bivalvos mariños de 
Galicia” para o traballo que desenvolve día a día o Intecmar?  
 
2. En que consiste este manual máis concretamente?  
 
Santiago de Compostela, 11 xaneiro de 2.018 
 
 
Asinado dixitalmente por: 

 
Carlos Enrique López Crespo na data 11/01/2018 09:39:20 

 
Teresa Egerique Mosquera na data 11/01/2018 09:39:46 
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María Ángeles Garcia Míguez na data 11/01/2018 09:40:06 

 
María Soraya Salorio Porral na data 11/01/2018 09:40:18 

 
Diego Calvo Pouso na data 11/01/2018 09:40:26 

 
Alberto Pazos Couñago na data 11/01/2018 09:40:35 

 
Marta Rodriguez Arias na data 11/01/2018 09:40:51 

 
Daniel Vega Pérez na data 11/01/2018 09:41:05 
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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 
Comisión 8ª Pesca e Marisqueo.  
 
No porto de Portonovo teñen base 31 buques pesqueiros, dos cales 25 se dedican a 
artes menores e 6 ao cerco. A maiores, as súas instalacións náuticas contan cun 
grande número de embarcacións que elixen este porto como refuxio, especialmente 
nos meses máis turísticos.  
 
O pasado mes de maio, o presidente do ente público Portos de Galicia visitaba esta vila 
costeira para coñecer de primeira man os traballos que a Consellería do Mar está a 
desenvolver neste lugar, consistentes na instalación dun dique flotante para minorar o 
efecto das ondaxes que afectan ás embarcacións, especialmente nos meses de 
temporais. O obxectivo é frear o custe que supón o feito de pagar unha media de 
30.000 euros ao ano por desperfectos ocasionados polas marexadas.  
 
A instalación desta estrutura flotante e movible foi elixida entre outras opcións, xa que 
unha fixa necesitaría unha declaración de impacto ambiental, polo que dilataría máis no 
tempo a súa colocación, amais de no achegar melloras substanciais na protección dos 
amarres.  
 
Por todo isto, os deputados e deputadas asinantes formúlan as seguintes Preguntas 
Orais en Comisión:  
 
1. En que consiste máis detalladamente a instalación deste novo dique flotante no porto 
de Portonovo?  
 
2. Que prazos barallan dende o ente público para a súa colocación definitiva?  
 
Santiago de Compostela, 11 xaneiro de 2.018 
 
 
Asinado dixitalmente por: 

 
Carlos Enrique López Crespo na data 11/01/2018 09:49:29 
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Teresa Egerique Mosquera na data 11/01/2018 09:49:44 

 
María Ángeles Garcia Míguez na data 11/01/2018 09:50:01 

 
María Soraya Salorio Porral na data 11/01/2018 09:50:08 

 
Alberto Pazos Couñago na data 11/01/2018 09:50:22 

 
Diego Calvo Pouso na data 11/01/2018 09:51:05 

 
Marta Rodriguez Arias na data 11/01/2018 09:51:21 

 
Daniel Vega Pérez na data 11/01/2018 09:51:34 

 

74032



 

 

 
 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 
Comisión 8ª Pesca e Marisqueo.  
 
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 Comisión:  
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1. Que balance fai a Consellería do Mar das campañas para o fomento do consumo de 
peixes e mariscos?  
 
2. A cantos alumnos ten chegado cada unha das campañas promovidas por este 
departamento?  
 
Santiago de Compostela, 11 de xaneiro de 2.018 
 
 
Asinado dixitalmente por: 

 
Carlos Enrique López Crespo na data 11/01/2018 10:03:50 

 
Teresa Egerique Mosquera na data 11/01/2018 10:04:02 

 
María Ángeles Garcia Míguez na data 11/01/2018 10:04:10 

 
María Soraya Salorio Porral na data 11/01/2018 10:04:20 

 
Diego Calvo Pouso na data 11/01/2018 10:05:13 

 
Alberto Pazos Couñago na data 11/01/2018 10:05:22 

 
Marta Rodriguez Arias na data 11/01/2018 10:05:36 

 
Daniel Vega Pérez na data 11/01/2018 10:05:46 
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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 156 do Regulamento da Cámara, presenta 

a seguinte Pregunta para a súa resposta oral na Comisión 3ª. 

 

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 Comisión: 

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

AAPP os últimos anos? 

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

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

 

Santiago de Compostela, 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 10:40:35 
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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 156 do Regulamento 

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

Comisión. 

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 

anterior alcalde por carecer as actividades de xestión de residuos da construción e 

industriais que xa se estaban a realizar de título habilitante. 
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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 

instalacións de alta capacidade como as de Sogarisa en As Somozas, ou outras no 

concello de Cerceda, entre outras. 
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Por todo o exposto, o Grupo Parlamentario de En Marea presenta as seguintes 

preguntas para resposta oral en Comisión: 

1) Considera que debera de terse en conta no Estudo de Impacto Ambiental e na 

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 , o Plan de Xestión de 

Residuos Industriais de Galicia 2016-2022, acordo do Consello da Xunta do 22 

de decembro de 2016, e concretamente os contidos relativos á dotación de 

infraestruturas de almacenamento e valorización? 

2) Considera que o estudo das alternativas está ben feito? 

3) Como xustifica que nesta resolución non se demande a realización dunha 

avaliación ambiental ordinaria como si se fixo no caso do proxecto da plante en 

Santa Icía? 

 

 Santiago de Compostela, 11 de xaneiro de 2018. 

 

  Asdo.: Antón Sánchez García 

   Marcos Cal Ogando 

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

 

Antón Sánchez García na data 11/01/2018 10:51:35 

 

Marcos Cal Ogando na data 11/01/2018 10:51:41 
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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 
Comisión 8ª Pesca e Marisqueo.  
 
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 Comisión:  
 
1. Que balance fai a Consellería do Mar deste esforzo inversor acometido nos últimos 
anos polo ente público Portos de Galicia?  
 
2. Cales foron os principais investimentos, desagregados por obras, subministros, 
servizos e convenios?  
 
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 11:26:56 

 
Teresa Egerique Mosquera na data 11/01/2018 11:27:08 

 
María Ángeles Garcia Míguez na data 11/01/2018 11:27:20 

 
María Soraya Salorio Porral na data 11/01/2018 11:27:29 

 
Alberto Pazos Couñago na data 11/01/2018 11:27:36 

 
Diego Calvo Pouso na data 11/01/2018 11:27:47 

 
Marta Rodriguez Arias na data 11/01/2018 11:27:59 

 
Daniel Vega Pérez na data 11/01/2018 11:28:11 
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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 156 do Regulamento da Cámara, presenta 

a seguinte Pregunta para a súa resposta oral en Comisión. 

  

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 
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compararon os valores cunha mostra control tomada no río Miño. A análise 

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 as seguintes preguntas para a 

súa resposta oral en comisión. 

 Que efectos tería a reactivación da mina de Touro na contorna natural e, 

en particular, nos ríos e regatos da zona de influencia?  

 Como se vería afectada a fauna e a flora?  

 Que avaliación fai o Goberno dos efectos contaminantes que tivo a 

actividade mineira de Touro durante os anos 70 e 80?  

Santiago de Compostela, 11 de xaneiro de 2018. 
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Asdo.: Antón Sánchez García 

Deputado do G.P. de En Marea. 

 

 

 
Asinado dixitalmente por: 

 
Antón Sánchez García na data 11/01/2018 11:25:04 
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Á MESA DO PARLAMENTO 

 

Antón Sánchez García, deputado pertencente ao Grupo Parlamentar de En 

Marea, ao abeiro do disposto no artigo 156 do Regulamento da Cámara, presenta 

a seguinte Pregunta para a súa resposta oral en Comisión. 

 

As costas galegas arrastran unha longa historia de contaminación. Lembramos fai 

pouco o triste aniversario do Prestige, pero, por desgraza, non é o único fito 

negro que temos que ter presente. Hai outros que, ademais, contan co agravante 

de ter sido deliberados.  

Durante décadas, oito países europeos verteron residuos nucleares preto da nosa 

terra. Entre 1949 e 1982, Gran Bretaña, Bélxica, Holanda, Francia, Suíza, Suecia, 

Alemaña e Italia desfixéronse dunhas 140.000 toneladas de material 

contaminante na Foxa Atlántica. Empregaron para elo bidóns de aceiro e 

formigón que non estaban deseñados para conter indefinidamente os residuos. 

Algúns dos vertidos, como os británicos de 1964, permanecen a só 200 

quilómetros de Asturias. Non obstante, 35 anos despois, os gobernos do Partido 

Popular prefiren mirar cara outro lado en vez de fiscalizar se o material supón 

algún tipo de risco para o medio ambiente e a saúde. De feito, ninguén parece ter 

moi claro a quen lle corresponde vixialo. 

O Organismo Internacional da Enerxía Atómica (OIEA), que considera os 

residuos de baixa intensidade, asegura que non é a súa competencia vixiar o seu 

estado. A Organización Marítima Internacional (IMO) entende que o control das 

verteduras lle atinxe á OIEA e á OSPAR, unha organización creada por diversos 

gobernos europeos e a propia Unión Europea co obxecto de protexer o medio 

ambiente mariño no Atlántico nororiental. Porén, a OSPAR nin sequera sabe 

cando se realizou o último estudo sobre os bidóns radioactivos ou cando se 
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realizará o próximo. Mentres tanto, o Estado español limítase a botar balóns fora 

dicindo que non é a súa competencia. Ao parecer, protexer a saúde dos españois 

e o medio ambiente non forma parte das súas atribucións.   

Non tería que ser preciso subliñar que os vertidos de residuos nucleares precisa 

dun control constante, xa que os riscos que entrañan non desaparecen co paso do 

tempo. Polo tanto, é de xustiza que os responsables de depositar milleiros de 

toneladas de material contaminante ao carón das nosas costas asuman a 

responsabilidade dos mesmos, vixiándoos e elaborando informes que garantan á 

limpeza das augas. Neste sentido, o Goberno da Xunta e do Estado español teñen 

que facer valer os intereses dos galegos e galegas perante o resto da Comunidade 

Europea. A inacción política de Núñez Feijóo e Mariano Rajoy neste tema 

podería ter consecuencias funestas para todos e todas nós.  

 

Por todo o anteriormente exposto presentase a seguinte Pregunta para a súa 

resposta oral en Comisión: 

 

 Que investigacións acerca dos vertidos mencionados manexa o Goberno 

da Xunta? Cales son as súas conclusións acerca dos seus efectos 

contaminantes? Que investigacións conta que se fagan no futuro próximo? 

  

 De que control e de que vixilancia son obxecto os vertidos? Á Xunta de 

Galicia parécenlle dabondo?  

 

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 11:38:45 
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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 156 do Regulamento 

da Cámara, presentan a seguinte Pregunta para a súa resposta oral na 

Comisión 2.ª. 

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. 

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. 
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Por todo o exposto, o Grupo Parlamentario de En Marea presenta as seguintes 

preguntas para o seu debate en Comisión: 

1) 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? 

2) Cal é o resultado das inspeccións realizadas? 

3) Considera  que a xestión por parte das empresas está a ser axeitada para non 

afectar á veciñanza e ao medio ambiente? 

4) Considera que a actuación da Administración autonómica está a ser o 

suficientemente dilixente e axeitada ante as reiteradas denuncias dos veciños e 

veciñas? 

 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: 
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Antón Sánchez García na data 11/01/2018 11:46:07 

 

Marcos Cal Ogando na data 11/01/2018 11:46:12 
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Á Mesa do Parlamento 

Xosé Luis Rivas Cruz, Montserrat Prado Cores, Luis Bará Torres, Ana 

Pontón Mondelo, Olalla Rodil Fernández e Noa Presas Bergantiños, deputadas e 

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

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

resposta oral na Comisión 7ª. 

 

Na Orde do 29 de novembro de 2017 da Consellería de Medio Rural, pola que 

se establecen as bases reguladoras das subvencións ás organizacións profesionais 

agrarias para actividades de interese agrario e se procede á súa convocatoria para o ano 

2017, no seu artigo 2 dise o seguinte: 

Artigo 2. Beneficiarios 

Serán beneficiarias as organizacións profesionais agrarias legalmente 

constituídas en Galicia que concorreron ás eleccións a cámaras agrarias que tiveron 

lugar o 26 de maio de 2002 segundo o recollido na disposición transitoria única da Lei 

1/2006, do 5 de xuño, do Consello Agrario Galego. 

Da lectura  deste artigo dedúcese que desde o 2002 ata hoxe nada se moveu no 

sector agrogandeiro-forestal deste País e os profesionais dese sector que opten por 

outras organiacións agrarias non teñen dereito a axudas da Consellería e mesmo poden 

estaren bordeando a ilegalidade. 

Isto suscita varias preguntas: 

-Está morto o sector  que xa non se celebran eleccións sindicais? 

74053



       

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

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 

 

-Cales son os criterios de legalidade para a Consellería considerar  legal unha 

organización de profesionais? 

Pero aínda hai máis. Nos requisitos esixidos na documentación a presentar pra 

solicitar axudas, o artigo 18, apartado1, letra C reza así: 

c) Certificado emitido por unha organización profesional agraria a nivel 

estatal, de pertencer e participar activamente en actividades e actuacións da 

organización (se for o caso). 

É dicir que a Consellería de Medio Rural precisa un aval estatal para que as 

organizacións agrarias "de la periferia" poidan ter recoñecemento legal... Vaites vaites... 

Faise pois necesario urxentemente abordar a representatividade real a día de 

hoxe  e para iso é preciso convocar eleccións sindicais xa e legalizar formalmente o que 

xa o é de facto. 

 

Por todo isto formúlanse as seguintes preguntas para a súa resposta oral na 

Comisión 7ª: 

--Cal é a razón pola que non se teñen convocado eleccións sindicais agrarias 

dende o 2.002? 

--Cales son os criterios de legalidade para a Consellería de Medio Rural 

considerar legal unha organización de profesionais? 

--Os resultados das eleccións de 2002 son inmutables e eternos? 

--Hai organizacións presentes  naquela altura que hoxe non existen ou si? 
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Santiago de Compostela, 11 de xaneiro de 2018 

 

Asdo.: Xosé Luis Rivas Cruz 

Montserrat Prado Cores 

Noa Presas Bergantiños 

Olalla Rodil Fernández 

Luis Bará Torres 

Ana Pontón Mondelo  

Deputadas e deputados do G.P. do BNG 

 

 

 

Asinado dixitalmente por: 

 

Xose Luis Rivas Cruz na data 11/01/2018 11:50:41 

 

María Montserrat Prado Cores na data 11/01/2018 11:50:50 

 

Ana Pontón Mondelo na data 11/01/2018 11:50:52 

 

Olalla Rodil Fernández na data 11/01/2018 11:51:00 

 

Noa Presas Bergantiños na data 11/01/2018 11:51:01 
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Xosé Luis Bará Torres na data 11/01/2018 11:51:06 

 

74056



 

 

 
 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 
Comisión 8ª Pesca e Marisqueo.  
 
O pasado 30 de agosto a Conselleira do Mar, acompañado polo presidente do ente 
público Portos de Galicia visitaban o porto de Fisterra para coñecer de primeira man as 
obras iniciadas a comezos de verán e que se prolongarán ata primeiros do ano 2018.  
 
Investir en mellorar a seguridade nos portos é algo fundamental como tamén o é dar 
servizo aos profesionais do mar, pois a pesca é un dos piares económicos de 
localidades coma Fisterra.  
 
Neste caso, a necesidade dun contradique responde a unha vella demanda do sector e 
que foi consensuado co pleno da Confraría, tal e como recoñeceu o seu Patrón Maior.  
 
Polo exposto, os deputados e deputadas abaixo asinantes, formulan as seguintes 
Preguntas Orais en Comisión:  
 
1. En que consisten concretamente as obras iniciadas no Porto de Fisterra a principios 
do verán?  
 
2. En que beneficiarán estas melloras para o sector profesional da zona?  
 
 
Santiago de Compostela, 11 de xaneiro de 2.018  
 
 
Asinado dixitalmente por: 

 
Carlos Enrique López Crespo na data 11/01/2018 11:50:49 

 
Teresa Egerique Mosquera na data 11/01/2018 11:51:23 

 
María Ángeles Garcia Míguez na data 11/01/2018 11:51:32 

 
María Soraya Salorio Porral na data 11/01/2018 11:51:38 
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Alberto Pazos Couñago na data 11/01/2018 11:51:45 

 
Diego Calvo Pouso na data 11/01/2018 11:51:59 

 
Marta Rodriguez Arias na data 11/01/2018 11:52:21 

 
Daniel Vega Pérez na data 11/01/2018 11:53:05 
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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 
Comisión 8ª Pesca e Marisqueo.  
 
O porto de San Tomé vén de mellorar considerablemente as súas instalacións logo de 
que Portos de Galicia acometese nos últimos meses a construción de novos pantaláns 
pesqueiros co obxectivo de ampliar a oferta de amarres.  
 
O pasado 31 de agosto a Conselleira do Mar, acompañado polo presidente do ente 
público Portos de Galicia visitaban de primeira man as obras na zona portuaria 
destinada para embarcacións de terceira lista.  
 
Agradecemos o esforzo inversor deste departamento que con esta medida dá resposta 
a unha demanda do sector da que poderá beneficiarse a partir de finais de ano.  
 
Polo exposto, os deputados e deputadas abaixo asinantes, formulan as seguintes 
Preguntas Orais en Comisión: 
  
1. En que consistiron concretamente estas obras que se veñen de rematar no Porto de 
San Tomé no Concello de Cambados?  
 
2. En que beneficiarán estas melloras para o sector profesional da zona?  
 
 
Santiago de Compostela, 11 de xaneiro de 2.018 
 
 
Asinado dixitalmente por: 

 
Carlos Enrique López Crespo na data 11/01/2018 11:56:34 

 
Teresa Egerique Mosquera na data 11/01/2018 11:56:47 

 
María Ángeles Garcia Míguez na data 11/01/2018 11:56:56 

 
María Soraya Salorio Porral na data 11/01/2018 11:57:02 
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Diego Calvo Pouso na data 11/01/2018 11:57:09 

 
Alberto Pazos Couñago na data 11/01/2018 11:57:18 

 
Marta Rodriguez Arias na data 11/01/2018 11:57:40 

 
Daniel Vega Pérez na data 11/01/2018 11:57:47 
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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 
Comisión 8ª Pesca e Marisqueo.  
 
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 Comisión:  
 
1. Cal é o 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 ?  
 
2. Que datos manexa a Plataforma Tecnolóxica da Pesca e para qué poden ser útiles?  
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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 12:03:58 

 
Teresa Egerique Mosquera na data 11/01/2018 12:04:19 

 
María Ángeles Garcia Míguez na data 11/01/2018 12:04:29 

 
Diego Calvo Pouso na data 11/01/2018 12:04:35 

 
Alberto Pazos Couñago na data 11/01/2018 12:04:50 

 
Marta Rodriguez Arias na data 11/01/2018 12:05:36 

 
Daniel Vega Pérez na data 11/01/2018 12:06:01 
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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 156 do Regulamento 

da Cámara, presentan a seguinte Pregunta para a súa resposta oral na 

Comisión 2.ª. 

 

 

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 se descoñece 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 
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de Cataluña; dobramos a de Asturias; quintuplicamos a do País Vasco e é 15 

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 todo o exposto con anterioridade, os deputados asinantes presentan as 

seguintes preguntas para a súa resposta oral en Comisión. 

 

 Que vantaxes ten para a veciñanza a implantación dun parque eólico 

próximo as súas vivendas? Que datos avalan a existencia desas vantaxes? 

 Que medidas está tomando a Xunta para mitigar e compensar os danos á 

saúde, á paisaxe, á economía... causados pola proliferación de parques 

eólicos?  

 O parque eólico de Mouriños cumpre coas directrices da paisaxe que está 

elaborando a Xunta?  

 

Santiago de Compostela, 11 de xaneiro de 2018. 

74065



 

 

 

 

   

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 12:23:24 

 

Marcos Cal Ogando na data 11/01/2018 12:23:37 
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Á Mesa do Parlamento  
 
Marian García Míguez, Paula Prado del Río, Encarnación Amigo Díaz, Aurelio Nuñez 
Centeno, Marta Rodríguez Arias, Marta Rodríguez-Vispo Rodríguez, Soraya Salorio 
Porral e Miguel Tellado Filgueira, 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 Comisión 5ª Sanidade, Política Social e Emprego.  
 
O Plan Integral de loita contra a trata de mulleres e nenas con fins de explotación 
sexual 2015-2018 do Ministerio de Sanidade, Servizos Sociais e Igualdade nace como 
compromiso asumido polo noso país para previr, sancionar e reprimir a trata de 
persoas, facendo fincapé nas mulleres e nenas (Protocolo de Palermo, 2000). O 
primeiro instrumento internacional que fai referencia dun xeito explícito á trata de seres 
humanos.  
 
O Protocolo de Palermo pon de manifesto este grave atentado contra os Dereitos 
Humanos ca esixencia de incorporar na axenda política a loita contra a trata e a 
explotación sexual. É fundamental o traballo de prevención, reparación ás vítimas, 
asistencia e protección.  
 
Todas administracións estatais, autonómicas e locais deben unir esforzos contra esta 
lacra da man das organizacións e entidades públicas e privadas que traballan na loita 
para promover e protexer ás persoas colocando ás posible afectadas no centro de 
tódalas actuacións.  
 
Polo exposto, os deputados e deputadas asinantes, formulan a seguinte Pregunta Oral 
en Comisión:  
 
-Qué medidas está levando a cabo a Xunta de Galicia contra a trata de seres humanos 
con fins de explotación sexual na nosa Comunidade Autónoma?  
 
 
Santiago de Compostela, 11 de xaneiro de 2.018 
 
 
Asinado dixitalmente por: 

 
María Ángeles Garcia Míguez na data 11/01/2018 12:40:38 

 
Paula Prado Del Río na data 11/01/2018 12:40:50 
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María Encarnación Amigo Díaz na data 11/01/2018 12:41:06 

 
Aurelio Alfonso Núñez Centeno na data 11/01/2018 12:41:26 

 
Marta Rodriguez Arias na data 11/01/2018 12:41:36 

 
Marta María Rodríguez-Vispo Rodríguez na data 11/01/2018 12:41:48 

 
María Soraya Salorio Porral na data 11/01/2018 12:42:01 

 
Miguel Ángel Tellado Filgueira na data 11/01/2018 12:42:09 

 

74068



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 

 

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 Comisión 2.ª, 

Ordenación Territorial, Obras Públicas, Medio Ambiente e 

Servizos. 

 

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 as 

seguintes preguntas para o seu debate en Comisión: 

  

1. 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?  

2. Por que non hai en Galicia tributos sobre a utilización de bolsas 

de plástico de un só uso?  
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3. Ten previsto acordar o Goberno o aumento dos gravames xa 

vixentes sobre o medio ambiente? Cando? 

  

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: 

 
Patricia Vilán Lorenzo na data 11/01/2018 11:29:09 

 
Abel Fermín Losada Álvarez na data 11/01/2018 11:29:14 

 
Matilde Begoña Rodríguez Rumbo na data 11/01/2018 11:29:20 

 
Raúl Fernández Fernández na data 11/01/2018 11:29:22 

 
María Luisa Pierres López na data 11/01/2018 11:29:27 
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Á Mesa do Parlamento  
 
Marian García Míguez, Paula Prado del Río, Encarnación Amigo Díaz, Aurelio Nuñez 
Centeno, Marta Rodríguez Arias, Marta Rodríguez-Vispo Rodríguez, Soraya Salorio 
Porral e Miguel Tellado Filgueira, 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 Comisión 5ª Sanidade, Política Social e Emprego.  
 
Contra o que adoita afirmar a oposición, que acusa ao goberno de “propaganda” en 
cada un dos proxectos lexislativos que trae a este Parlamento, a actividade lexislativa 
da Xunta ten sido especialmente prolífica e certeira na anterior lexislatura.  
 
De feito, a pasada lexislatura foi a segunda da historia de Galicia na que máis leis se 
teñen aprobado (55), mais isto veu acompañado dun esforzo considerable de 
racionalización e integración normativa, pois por vez primeira vez o número de leis 
vixentes ao final da lexislatura foi inferior ao existente ao seu comezo. Aprobáronse 
tamén as primeiras Directrices de Técnica Normativa de Galicia, para unificar os 
criterios de redacción de toda a lexislación galega.  
 
As prioridades temáticas da acción lexislativa da Xunta de Galicia nestes catro anos 
teñen sido, fundamentalmente, tres: a reactivación económica, a mellora do benestar 
social e a racionalización en todos os sentidos, tanto no territorial como no de 
estruturas administrativas ou servizos públicos.  
 
Outra prioridade, neste caso xa dende o punto de vista técnico e de autogoberno foi a 
substitución e modernización de textos con máis de 20 anos de antigüidade. Reduciuse 
nunha vintena o número de leis con máis de 25 anos de antigüidade que se manteñen 
vixentes en Galicia. Hoxe temos, en consecuencia, un mapa normativo fondamente 
renovado.  
 
Pero para dispoñer dun ordenamento xurídico completo, claro e operativo son claves 
tres aspectos: poucas leis pero modernas e ben desenvolvidas e concretadas.  
 
En consecuencia, dende o Grupo Parlamentario Popular queremos cuestionar á Xunta 
de Galicia sobre a efectividade real das normas aprobadas na pasada lexislatura.  
 
Polo exposto, os deputados e deputadas asinantes, formulan as seguintes Pregunta 
Orail en Comisión:  
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-Que resultados ten dado ata o de agora a aplicación da Lei 12/2016, do 22 xullo, pola 
que se modifica a Lei 11/2007, do 27 de xullo, galega para a prevención e o tratamento 
integral da violencia de xénero? 
 
 
Santiago de Compostela, 11 de  xaneiro de 2.018.  
 
 
Asinado dixitalmente por: 

 
María Ángeles Garcia Míguez na data 11/01/2018 12:45:36 

 
Paula Prado Del Río na data 11/01/2018 12:52:15 

 
María Encarnación Amigo Díaz na data 11/01/2018 12:52:42 

 
Aurelio Alfonso Núñez Centeno na data 11/01/2018 12:52:49 

 
Marta Rodriguez Arias na data 11/01/2018 12:52:57 

 
Marta María Rodríguez-Vispo Rodríguez na data 11/01/2018 12:53:09 

 
María Soraya Salorio Porral na data 11/01/2018 12:53:20 

 
Miguel Ángel Tellado Filgueira na data 11/01/2018 12:53:30 
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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 Comisión 1.ª, Institucional, de Administración 

Xeral, Xustiza e Interior. 

 

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 as 

seguintes preguntas para o seu debate en Comisión: 

  

1. Ten datos o Goberno galego sobre se existen carencias no uso do 

galego no ámbito da actuación do Ministerio Fiscal en Galicia? 

2. Se a anterior resposta fose positiva, como cadran eses datos co 

mandato do cuarto informe do Comité de Expertos do Consello de 

Europa para a Carta Europea das Linguas Rexionais e 

Minoritarias? 

3. 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 11:32:07 

 
Maria de la Concepción Burgo López na data 11/01/2018 11:32:12 

 
Juan Manuel Díaz Villoslada na data 11/01/2018 11:32:17 

 
Matilde Begoña Rodríguez Rumbo na data 11/01/2018 11:32:21 
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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 Comisión 1.ª, 

Institucional, de Administración Xeral, Xustiza e Interior. 

 

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 as 

seguintes preguntas para o seu debate en Comisión: 

 

1. 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? 

2. Que respondeu o Ministerio de Xustiza sobre a información 

solicitada polo Goberno sobre a dispoñibilidade, seguridade e 

medidas para garantir a funcionalidade do sistema? 

3. Que respondeu o Ministerio de Xustiza sobre a comunicación da 

proposición non de lei aprobada por unanimidade polo Pleno do 

Parlamento o día 13 de setembro de 2017? 

 

 

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 12:50:03 

 
Juan Manuel Díaz Villoslada na data 11/01/2018 12:50:08 

 
Matilde Begoña Rodríguez Rumbo na data 11/01/2018 12:50:13 
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Á Mesa do Parlamento  
 
Paula Prado del Río, Marián García Míguez, Teresa Egerique Mosquera, César 
Fernández Gil, Jacobo Moreira Ferro, Isabel Novo Fariña, Antonio Mouriño Villar, 
Alberto Pazos Couñago e Julia Rodríguez Barreira, 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 Comisión 1ª Institucional, Administración Xeral, Xustiza e 
Interior.  
 
As necesidades presentes e de futuro de infraestruturas xudiciais da cidade de Vigo 
motivaron a inclusión no Plan de Infraestruturas Xudiciais da construción dun terceiro 
edificio xudicial que conformase a súa Cidade da Xustiza.  
 
A pesar de que a Xunta de Galicia procedese desde o ano 2010 a consignar en varias 
anualidades o correspondente orzamento para o inicio deste edificio, o Concello de 
Vigo non puxo a disposición da Xunta os terreos anexos aos edificios xudiciais da Rúa 
Lalín, que permitiran a súa edificación. Ante esta situación a Xunta de Galicia decidiu 
cambiar o proxecto e proceder a rehabilitar o antigo edificio do Hospital Xeral como 
nova sede da Cidade da Xustiza de Vigo.  
 
En execución dos compromisos adquiridos pola Xunta de Galicia, procedeuse no ano 
2016 á adxudicación do proxecto para a rehabilitación do antigo Hospital Xeral como 
Cidade da Xustiza de Vigo.  
 
Por todo exposto, os deputados e deputadas abaixo asinantes, presenta a seguintes 
Preguntas Orais en Comisión:  
 
1. En que situación se atopan na actualidade as obras para a rehabilitación do edificio 
que conformará a Cidade da Xustiza de Vigo?  
2. Cal é a previsión de investimento para a rehabilitación do antigo Hospital Xeral como 
Cidade da Xustiza de Vigo?  
3. Cando previsiblemente podería entrar en funcionamento?  
4. Que superficie suporá para servizos xudiciais e cantos traballadores e traballadoras 
se trasladarán a este edificio?  
 
 
 
Santiago de Compostela, 11 de xaneiro de 2018.  
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Asinado dixitalmente por: 

 
Paula Prado Del Río na data 11/01/2018 13:23:06 

 
María Ángeles Garcia Míguez na data 11/01/2018 13:23:20 

 
Teresa Egerique Mosquera na data 11/01/2018 13:23:28 

 
César Manuel Fernández Gil na data 11/01/2018 13:23:46 

 
Jacobo Moreira Ferro na data 11/01/2018 13:24:19 

 
María Isabel Novo Fariña na data 11/01/2018 13:24:37 

 
Antonio Mouriño Villar na data 11/01/2018 13:25:04 

 
Alberto Pazos Couñago na data 11/01/2018 13:25:31 

 
María Julia Rodriguez Barreira na data 11/01/2018 13:25:45 
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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 Comisión, 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. 
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Por todo o exposto, formulamos as seguintes preguntas para a súa resposta oral 

en comisión: 

-Por que razón autorizou a Xunta de Galiza que sexan empresas privadas ás que 

poidan certificar os coñecementos do profesorado en lingua inglesa cando esta función 

corresponde ás Escolas Oficiais de Idiomas? 

-Non cre o Goberno galego que con esta decisión está a permitir a usurpación 

das funcións correspondentes ás EOI, como denuncia o profesorado destes centros? 

-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 
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Asinado dixitalmente por: 

 

Olalla Rodil Fernández na data 11/01/2018 13:28:01 

 

María Montserrat Prado Cores na data 11/01/2018 13:28:06 

 

Ana Pontón Mondelo na data 11/01/2018 13:28:08 

 

Xose Luis Rivas Cruz na data 11/01/2018 13:28:09 

 

Noa Presas Bergantiños na data 11/01/2018 13:28:11 

 

Xosé Luis Bará Torres na data 11/01/2018 13:28:12 
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Á Mesa do Parlamento  
 
Jacobo Moreira Ferro, Paula Prado del Río, Guadalupe Murillo Solís, Isabel Novo 
Fariña, César Fernández Gil, Antonio Mouriño Villar, Alberto Pazos Couñago, e María 
Julia Rodríguez Barreira, 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 
Comisión 1ª Institucional, Adminstración Xeral, Xustiza e Interior.  
 
Un dos compromisos adquiridos pola Xunta de Galicia e contido no Plan de 
Infraestruturas Xuidiciais foi a construción dun novo edificio xudicial en Pontevedra, no 
barrio de A Parda, a carón do actual edificio xudicial. Un investimento dotado cun 
orzamento de 20 millóns de euros, con capacidade suficiente para albergar 
adecuadamente tanto os órganos e servizos xudiciais existentes na actualidade como 
os que poidan ser creados nun horizonte de 15 ou 20 anos, tratando así de adecuar a 
prestación do servizo público ás necesidades presentes e especialmente ás 
necesidades futuras. 
  
Unha vez que a Xunta de Galicia dispuso da titularidade da parcela, comezaron a 
poñerse en marcha todos os trámites: contratación do proxecto, aprobación da 
licitación, adxudicación e inicio da obra.  
 
O proxecto contempla un inmoble de seis plantas con 21.000 metros cadrados de 
superficie. Estará comunicado por unha pasarela coa actual sede dos xulgados e 
permitirá ubicar no mesmo ata 28 unidades xudiciais. A nova sede albergará a 
xurisdicción non penal: catro xulgados do Social e dous do Mercantil que están na 
actualidade ubicados no edificio da Audiencia Provincial; tres do Contencioso-
Administrativo ubicados na rúa Xermán Adrio, e seis xulgados de primeira instancia que 
se atopan no actual edificio de A Parda.  
 
Polo exposto, os deputados e deputadas asinantes, formulan a seguinte Pregunta Oral 
en Comisión:  
 
-En qué estado se atopa a execución do novo edificio xudicial de Pontevedra? 
 
 
Santiago de Compostela, 11 xaneiro 2.018 
 
 
 
Asinado dixitalmente por: 
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Jacobo Moreira Ferro na data 11/01/2018 13:30:47 

 
Paula Prado Del Río na data 11/01/2018 13:31:06 

 
María Guadalupe Murillo Solís na data 11/01/2018 13:31:30 
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Á Mesa do Parlamento  
 
Alberto Pazos Couñago, Paula Prado del Río, Isabel Novo Fariña, César Fernández 
Gil, Antonio Mouriño Villar, 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 Comisión 1ª Institucional, 
Administración Xeral, Xustiza e Interior.  
 
En setembro de 2016, o Director Xeral de Relacións Exteriores e coa UE, Jesús 
Gamallo Aller, participaba no cumio de rexións, “Xuntos pola cohesión”, celebrado en 
Bruxelas co fin de lanzar, xunto coas autoridades rexionais, locais e interterritoriais de 
toda a UE, unha mensaxe común en defensa da política de cohesión a partir do ano 
2020.  
 
Esta iniciativa de nivel europeo pretende chegar a un compromiso común para 
prolongar a política rexional da UE mais aló do remate do actual período de 
programación 2014-2020, no que o orzamento dos fondos de Cohesión ascende a mais 
de 351.000 millóns de euros, o que supón un terzo do conxunto do orzamento europeo.  
Estas cifras dan conta da relevancia destes fondos no conxunto da UE, pero se 
atendemos especificamente aos nosos intereses, compre destacar que dende o 
establecemento destes fondos, o noso país foi beneficiario de mais de 19.000 millóns 
de euros, fundamentais na modernización de Galicia, o que permitiu que no ano 2014 
abandonasemos o grupo das rexións menos desenvolvidas para integrarnos no das 
rexión denominadas “en transición”.  
 
Polo exposto, os deputados e deputadas asinantes formulan a seguinte pregunta oral 
en Comisión:  
 
-Qué actuacións está a desenvolver a Xunta de Galicia nas institucións europeas para 
continuar coa participación na iniciativa que, impulsada na pasada lexislatura con 
outras rexións europeas e denominada Together for Cohesion (Xuntos pola Cohesión), 
defende o orzamento asignado para a política rexional así como a necesaria 
interlocución coas rexións neste proceso de negociación?  
 
 
 
Santiago de Compostela, 11 xaneiro de 2.018.  
 
 
Asinado dixitalmente por: 
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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 na Comisión 6ª, 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. 

74086



       

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

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 

 

 

 

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 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 as seguintes preguntas para a súa resposta 

oral na Comisión 6ª: 

- 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? 

- Considera o goberno galego que foi un erro impulsar a anulacion do 

concurso eólico do bipartito a luz das sentenzas negativas arredor desta cuestión 

que está a recibir e que supoñen un importante volume para as arcas públicas? 

- Considera o goberno galego que foi un adecuada a fórmula elixida pola 

Xunta de Galiza para ordenar as ofertas? 
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- Que repercusións considera a Xunta de Galiza que ten esta e outras 

sentenzas no posicionamento de Galiza no desenvolvemento internacional do 

sector eólico? 

- Considera a Xunta de Galiza que esta e outras sentenzas motivarán a 

desconfianza en potenciais novos investimentos privados sobre o sector? Que ten 

pensado facer para evitalo?  

 

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 

 

 

 

Asinado dixitalmente por: 

 

Noa Presas Bergantiños na data 11/01/2018 13:49:47 
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Á Mesa do Parlamento 

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

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

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

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

resposta oral na Comisión 7ª. 

 

Durante as últimas semanas, este Grupo Parlamentar tivo coñecemento de 

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

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

intencións do conglomerado empresarial Ferrotlántica-Ferroglobe no que se enmarca 

FerroSolar de desprazar postos de traballo e proxectos de investigación cara 

Puertollano.  

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

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

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

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

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

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

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

produto, que pode usarse de forma completa.  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

actividade industrial vinculada ao coñecemento.  

Desde o Bloque Nacionalista Galego apostamos porque a produción industrial 

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

para o seu desenvolvemento é preciso desenvolver actividades extractivas con custos 

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

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

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

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

modelo colonial que non compartimos.  

 

Por todo isto formúlanse as seguintes preguntas para a súa resposta oral na 

Comisión 7ª: 
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-Coñece a Xunta de Galiza a intención do grupo empresarial Ferrotlántica-

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

do noso país? Que valoración lle merece? 

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

peche do ciclo produtivo do silicio solar no noso país? 

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

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

solar?  

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

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

-Mantivo algunha comunicación a Consellaría de Economía, emprego e 

industria ao respecto coa empresa?  

-Mantivo algunha comunicación a Consellaría de Economía, emprego e 

industria ao respecto co cadro de persoal?  

 

Santiago de Compostela, 6 de novembro de 2017 

 

Asdo.: Noa Presas Bergantiños 

Montserrat Prado Cores 

Olalla Rodil Fernández 

Xosé Luis Rivas Cruz 

Luis Bará Torres 
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Ana Pontón Mondelo  

Deputadas e deputados do G.P. do BNG 
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