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SUMARIO
1. Procedementos parlamentarios

1.1. Procedementos de natureza normativa

1.1.2. Propostas de normas
1.1.2.1. Proxectos e proposicións de lei
1.1.2.1.5. Proposicións de lei de iniciativa popular

ı 26021 (10/PNL-000009)

Cidadáns Galicia
Proposición non de lei de iniciativa lexislativa popular relativa á equiparación salarias das forzas e
corpos de seguridade do Estado coas policías autonómicas
81177

1.3. Procedementos de control e impulso

1.3.5. Mocións
1.3.5.1. Mocións presentadas

ı 25942 (10/MOC-000070)

Grupo Parlamentario de En Marea
Solla Fernández, Eva
Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego en relación coas listas de espera non
estruturais do Sergas. (Moción a consecuencia da Interpelación nº 15770, publicada no BOPG nº
174, do 13.09.2017, e debatida na sesión plenaria do 06.02.2018)
81189

ı 25949 (10/MOC-000071)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Presas Bergantiños, Noa
Sobre a actuación que debe levar a cabo o Goberno galego e a demanda que debe realizar ao Goberno central en relación co investimento en Galicia previsto no Proxecto de orzamentos do Estado
para 2017, así como os traballos e as conclusións da Comisión de Seguimento dos Orzamentos do
Estado. (Moción a consecuencia da Interpelación nº 22234, publicada no BOPG nº 236, do
81191
10.01.2018, e debatida na sesión plenaria do 06.02.2018)

ı 25952 (10/MOC-000072)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Blanco Rodríguez, Noela
Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego en relación co acceso ao emprego
público das persoas con discapacidade intelectual. (Moción a consecuencia da Interpelación nº
8083, publicada no BOPG nº 105, do 26.04.2017, e debatida na sesión plenaria do 06.02.2018)
81194

1.3.6. Proposicións non de lei
1.3.6.1. Proposicións non de lei en Pleno
1.3.6.1.1. Proposicións presentadas

ı 25022 (10/PNP-001790)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Losada Álvarez, Abel Fermín e 3 máis

81166
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Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego para a execución da obra de transva81199
samento do río Verdugo ao río Oitavén

ı 25068 (10/PNP-001791)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Bará Torres, Xosé Luís e 5 máis
Sobre as demandas que debe realizar o Goberno galego ao Goberno central, así como as actuacións
que debe levar a cabo en materia de prevención e protección fronte á contaminación por radon
nas vivendas, nos centros de traballo e nos ediﬁcios públicos dependentes da Administración au81202
tonómica

ı 25073 (10/PNP-001792)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Bará Torres, Xosé Luís e 5 máis
Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego en relación co proxecto para a dragaxe
da canle de acceso ao porto de Pontevedra no río Lérez
81207

ı 25169 (10/PNP-001794)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Blanco Rodríguez, Noela e 2 máis
Sobre a implantación polo Goberno galego do Servizo de Hemodinámica as 24 horas do día no
Complexo Hospitalario Universitario de Ourense
81211

ı 25172 (10/PNP-001795)

Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Prado del Río, Paula e 6 máis
Sobre o estudo pola Xunta de Galicia, no seo da Comisión de seguimento dos grupos de emerxencia
supramunicipais, do réxime xurídico deses grupos cando remate a vixencia do convenio de colaboración asinado coa Fegamp para a súa creación e implantación
81213

ı 25181 (10/PNP-001796)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Blanco Rodríguez, Noela e 2 máis
Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego e as demandas que debe realizar ao
Goberno central para acadar a igualdade laboral e salarial entre mulleres e homes, así como a ratiﬁcación do Convenio número 189 da OIT e a Recomendación número 201, sobre o traballo decente
81216
para as traballadoras e traballadores domésticos

ı 25186 (10/PNP-001797)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Blanco Rodríguez, Noela e 3 máis
Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego en relación cos servizos, horarios e
81223
frecuencias suprimidas por Renfe no traxecto ferroviario entre Ribadavia e Ourense

ı 25245 (10/PNP-001799)

Grupo Parlamentario de En Marea

81167
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Solla Fernández, Eva
Sobre a actuación que debe levar a cabo o Goberno galego en relación coa situación laboral na que
se atopa o persoal de limpeza e mantemento da empresa Ferrovial que está a prestar servizos no
Complexo Hospitalario Universitario de Ourense
81226

ı 25358 (10/PNP-001800)

Grupo Parlamentario de En Marea
Quinteiro Araújo, Paula e Rodríguez Estévez, David
Sobre o adianto polo Goberno galego do pagamento das axudas da PAC e o seu libramento na primeira data posible
81228

ı 25373 (10/PNP-001801)

Grupo Parlamentario de En Marea
Quinteiro Araújo, Paula e 2 máis
Sobre a elaboración pola Xunta de Galicia dun plan de actuacións concretas contra a mutilación xenital feminina
81231

ı 25395 (10/PNP-001802)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Blanco Rodríguez, Noela e 2 máis
Sobre o inicio pola Xunta de Galicia durante o ano 2018 das obras de construción do novo centro
de saúde de Ribadavia
81234

ı 25400 (10/PNP-001803)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Vilán Lorenzo, Patricia e 2 máis
Sobre a constitución polo Goberno galego de comisións de seguimento do cumprimento do obxectivo denominado ‘papel cero’ nos xulgados de Galicia
81237

ı 25406 (10/PNP-001804)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Losada Álvarez, Abel Fermín e 4 máis
Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego en relación co cumprimento da normativa de seguridade e medioambiental vixente na explotación da canteira situada nas parroquias
de Santa María Maior e Lindín, do concello de Mondoñedo
81239

ı 25415 (10/PNP-001805)

Grupo Parlamentario de En Marea
Solla Fernández, Eva
Sobre a dotación pola Xunta de Galicia ao Complexo Hospitalario Universitario de Ourense dunha
cociña propia e de calidade, adaptada ás necesidades do hospital
81242

ı 25420 (10/PNP-001806)

Grupo Parlamentario de En Marea
Solla Fernández, Eva

81168
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Sobre a dotación pola Xunta de Galicia dun mortuorio e dunha sala de autopsias ao novo ediﬁcio
do Complexo Hospitalario Universitario de Ourense, así como dun elevador para as padiolas ao
81244
mortuorio do antigo ediﬁcio

ı 25423 (10/PNP-001807)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Rodil Fernández, Olalla e 5 máis
Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego para a promoción do coñecemento e
81246
uso da lingua galega na comarca do Bierzo

ı 25454 (10/PNP-001808)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Toja Suárez, María Dolores e 2 máis
Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego para atender as necesidades existentes en materia de persoal, así como garantir a loita eﬁcaz contra a violencia de xénero nos xulgados
de Carballo
81250

ı 25553 (10/PNP-001809)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Losada Álvarez, Abel Fermín e 2 máis
Sobre a actuación que debe levar a cabo a Xunta de Galicia en relación coa repercusión na factura
eléctrica da cidadanía dos suplementos territoriais polos tributos medioambientais propios da comunidade autónoma
81252

ı 25559 (10/PNP-001810)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Pierres López, María Luisa e 3 máis
Sobre a presentación polo Goberno galego no Parlamento de Galicia do I Plan de igualdade da Ad81257
ministración xeral da Xunta de Galicia

ı 25606 (10/PNP-001812)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Burgo López, María de la Concepción e Álvarez Martínez, Luis Manuel
Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego para impulsar e rematar a rehabilitación do barrio da Tinería na cidade de Lugo, en especial, a casa coñecida como Hospital de San Mi81260
guel, a Unidade de Intervención 8 e o Pazo de Dona Urraca

ı 25620 (10/PNP-001813)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Rodil Fernández, Olalla e 5 máis
Sobre a modiﬁcación que debe introducir o Goberno galego nos criterios de distribución das axudas
públicas destinadas á normalización da lingua galega nos medios de comunicación
81263

ı 25653 (10/PNP-001814)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Rivas Cruz, José Luis e 5 máis

81169
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Sobre as actuacións que debe levar a cabo a Xunta de Galicia en relación cos danos que está a oca81267
sionar o xabaril nas explotacións agrarias e gandeiras e, en xeral en todo o agro galego

ı 25660 (10/PNP-001815)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Presas Bergantiños, Noa e 5 máis
Sobre o impulso pola Xunta de Galicia dun novo modelos de ﬁnanciamento para a comunidade au81270
tónoma

ı 25685 (10/PNP-001816)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Rodríguez Rumbo, Matilde Begoña e Losada Álvarez, Abel Fermín
Sobre o impulso pola Xunta de Galicia de políticas destinadas á posta en marcha de políticas tendentes a evitar as desigualdades entre territorios e a cohesión social
81273

ı 25692 (10/PNP-001817)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Rodríguez Rumbo, Matilde Begoña e 3 máis
Sobre as actuacións do Goberno galego en relación á xestión do superávit orzamentario por parte
81276
das entidades locais

ı 25431 (10/PNP-001819)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Pérez Seco, José Manuel e Quiroga Díaz, José Antonio
Sobre a creación polo Goberno galego nos centros de formación e experimentación agroforestal
dun módulo especíﬁco en gandería ovina e caprina, así como a consignación da partida orzamentaria necesaria para apoiar e promocionar a marca Pastores de Galicia
81280

ı 25780 (10/PNP-001820)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Pierres López, María Luisa e 4 máis
Sobre a implementación por parte das empresas dos plans de igualdade

81283

Grupo Parlamentario de En Marea
Rodríguez Estévez, David e Quinteiro Araújo, Paula
Sobre a nova normativa europea que afecta a aplicación do xurro e do esterco

81286

ı 25824 (10/PNP-001821)

ı 25827 (10/PNP-001822)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Prado Cores, María Montserrat e 5 máis
Sobre as medidas a adoptar polo Goberno galego destinadas a solucionar as deﬁciencias no centro
81289
de saúde de Tui

ı 25836 (10/PNP-001823)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego

81170
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Prado Cores, María Montserrat e 5 máis
Sobre a demanda á Xunta de Galicia de creación dunha mesa de diálogo en defensa da sanidade
81293
pública de Galicia

ı 25841 (10/PNP-001824)

Grupo Parlamentario de En Marea
Cuña Bóveda, María de los Ángeles e Chao Pérez, Luca
Sobre a subvención da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria para a organi81297
zación do arquivo municipal de Vedra

ı 25861 (10/PNP-001825)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Rodil Fernández, Olalla e 5 máis
Sobre as medidas previstas polo Goberno galego destinadas á mellora da rede de saneamento de
Celeiro e a EDAR de Viveiro
81303

Proposicións non de lei en Pleno retiradas

ı 24182 (10/PNP-001747)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Prado Cores, María Montserrat e 5 máis
Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego para o arranxo das deﬁciencias existentes nas instalacións do PAC de Tui
81182

1.3.6.2. Proposicións non de lei en Comisión
1.3.6.2.1. Proposicións presentadas

ı 24977 (10/PNC-001954)

Grupo Parlamentario de En Marea
Vázquez Verao, Paula e 3 máis
Sobre a demanda polo Goberno galego ao Goberno central da implementación dun plan de mellora
da rede estatal de estradas en Galicia co ﬁn de reducir a sinistraliadade e o índice de risco nos puntos negros e vermellos de accidentes, así como a execución no ano 2018 das melloras máis urxentes
nela na provincia de Lugo
81306

ı 25063 (10/PNC-001955)

Grupo Parlamentario de En Marea
Vázquez Verao, Paula e 2 máis
Sobre a actuación que debe levar a cabo o Goberno galego en relación coa campaña A vida nunca
foi grande, pola que se anuncia a Tarxeta Benvida, e a demanda que debe realizar ao Goberno central en relación co ﬁnanciamento dos convenios coa Seguridade Social para as coidadoras non profesionais de persoas en situación de dependencia, así como o impulso en todas ás súas áreas de
goberno de medidas que favorezan a repartición do traballo produtivo entre mulleres e homes
81312

ı 25067 (10/PNC-001956)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego

81171
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Bará Torres, Xosé Luís e 5 máis
Sobre as demandas que debe realizar o Goberno galego ao Goberno central, así como as actuacións
que debe levar a cabo en materia de prevención e protección fronte á contaminación por radon
nas vivendas, nos centros de traballo e nos ediﬁcios públicos dependentes da Administración au81316
tonómica

ı 25072 (10/PNC-001957)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Bará Torres, Xosé Luís e 5 máis
Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego en relación co proxecto para a dragaxe
da canle de acceso ao porto de Pontevedra no río Lérez
81321

ı 25025 (10/PNC-001958)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Losada Álvarez, Abel Fermín e 3 máis
Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego para a execución da obra de transva81325
samento do río Verdugo ao río Oitavén

ı 25170 (10/PNC-001959)

Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Prado del Río, Paula e 6 máis
Sobre o estudo pola Xunta de Galicia, no seo da Comisión de seguimento dos grupos de emerxencia
supramunicipais, do réxime xurídico deses grupos cando remate a vixencia do convenio de colaboración asinado coa Fegamp para a súa creación e implantación
81328

ı 25171 (10/PNC-001960)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Blanco Rodríguez, Noela e 2 máis
Sobre a implantación polo Goberno galego do Servizo de Hemodinámica as 24 horas do día no
81331
Complexo Hospitalario Universitario de Ourense

ı 25182 (10/PNC-001961)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Blanco Rodríguez, Noela e 2 máis
Sobre as actuacións que debe levar a cabo Goberno galego e as demandas que debe realizar ao
81333
Goberno central para acadar a igualdade laboral e salarial entre mulleres e homes

ı 25187 (10/PNC-001962)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Blanco Rodríguez, Noela e 3 máis
Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego en relación cos servizos, horarios e
frecuencias suprimidas por Renfe no traxecto ferroviario entre Ribadavia e Ourense
81340

ı 25244 (10/PNC-001964)

Grupo Parlamentario de En Marea
Solla Fernández, Eva

81172
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Sobre a actuación que debe levar a cabo o Goberno galego en relación coa situación laboral na que
se atopa o persoal de limpeza e mantemento da empresa Ferrovial que está a prestar servizos no
Complexo Hospitalario Universitario de Ourense
81343

ı 25357 (10/PNC-001965)

Grupo Parlamentario de En Marea
Quinteiro Araújo, Paula e Rodríguez Estévez, David
Sobre o adianto polo Goberno galego do pagamento das axudas da PAC e o seu libramento na pri81345
meira data posible

ı 25372 (10/PNC-001966)

Grupo Parlamentario de En Marea
Quinteiro Araújo, Paula e 2 máis
Sobre a elaboración pola Xunta de Galicia dun plan de actuacións concretas contra a mutilación xenital feminina
81348

ı 25396 (10/PNC-001968)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Blanco Rodríguez, Noela e 2 máis
Sobre o inicio pola Xunta de Galicia durante o ano 2018 das obras de construción do novo centro
de saúde de Ribadavia
81351

ı 25401 (10/PNC-001969)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Vilán Lorenzo, Patricia e 2 máis
Sobre a constitución polo Goberno galego de comisións de seguimento do cumprimento do obxectivo denominado ‘papel cero’ nos xulgados de Galicia
81354

ı 25407 (10/PNC-001970)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Losada Álvarez, Abel Fermín e 4 máis
Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego en relación co cumprimento da normativa de seguridade e medioambiental vixente na explotación da canteira situada nas parroquias
de Santa María Maior e Lindín, do concello de Mondoñedo
81356

ı 25414 (10/PNC-001971)

Grupo Parlamentario de En Marea
Solla Fernández, Eva
Sobre a dotación pola Xunta de Galicia ao Complexo Hospitalario Universitario de Ourense dunha
81359
cociña propia e de calidade, adaptada ás necesidades do hospital

ı 25419 (10/PNC-001972)

Grupo Parlamentario de En Marea
Solla Fernández, Eva

Sobre a dotación pola Xunta de Galicia dun mortuorio e dunha sala de autopsias ao novo ediﬁcio
do Complexo Hospitalario Universitario de Ourense, así como dun elevador para as padiolas ao
81361
mortuorio do antigo ediﬁcio

81173
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ı 25422 (10/PNC-001973)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Rodil Fernández, Olalla e 5 máis
Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego para a promoción do coñecemento e
uso da lingua galega na comarca do Bierzo, así como a recuperación, xeorreferenciación, divulgación e recoñecemento público da toponimia tradicional en galego nela
81363

ı 25453 (10/PNC-001974)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Toja Suárez, María Dolores e 2 máis
Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego para atender as necesidades existentes en materia de persoal, así como garantir a loita eﬁcaz contra a violencia de xénero nos xulgados
81367
de Carballo

ı 25554 (10/PNC-001975)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Losada Álvarez, Abel Fermín e 2 máis
Sobre a actuación que debe levar a cabo a Xunta de Galicia en relación coa repercusión na factura
eléctrica da cidadanía dos suplementos territoriais polos tributos medioambientais propios da comunidade autónoma
81369

ı 25560 (10/PNC-001976)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Pierres López, María Luisa e 3 máis
Sobre a presentación polo Goberno galego no Parlamento de Galicia do I Plan de igualdade da Ad81374
ministración xeral da Xunta de Galicia

ı 25619 (10/PNC-001977)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Rodil Fernández, Olalla e 5 máis
Sobre a modiﬁcación que debe introducir o Goberno galego nos criterios de distribución das axudas
públicas destinadas á normalización da lingua galega nos medios de comunicación
81377

ı 25652 (10/PNC-001978)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Rivas Cruz, José Luis e 5 máis
Sobre as actuacións que debe levar a cabo a Xunta de Galicia en relación cos danos que está a oca81381
sionar o xabaril nas explotacións agrarias e gandeiras e, en xeral en todo o agro galego

ı 25659 (10/PNC-001979)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Presas Bergantiños, Noa e 5 máis
Sobre o impulso pola Xunta de Galicia dun novo modelos de ﬁnanciamento para a comunidade autó81384
noma

ı 25684 (10/PNC-001980)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
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Rodríguez Rumbo, Matilde Begoña e Losada Álvarez, Abel Fermín
Sobre o impulso pola Xunta de Galicia de políticas destinadas á posta en marcha de políticas tendentes a evitar as desigualdades entre territorios e a cohesión social
81387

ı 25691 (10/PNC-001981)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Rodríguez Rumbo, Matilde Begoña e 3 máis
Sobre as actuacións do Goberno galego en relación á xestión do superávit orzamentario por parte
das entidades locais
81390

ı 25605 (10/PNC-001983)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Burgo López, María de la Concepción e Álvarez Martínez, Luis Manuel
Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego para impulsar e rematar a rehabilitación do barrio da Tinería na cidade de Lugo, en especial, a casa coñecida como Hospital de San Mi81394
guel, a Unidade de Intervención 8 e o Pazo de Dona Urraca

ı 25430 (10/PNC-001984)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Pérez Seco, José Manuel e Quiroga Díaz, José Antonio
Sobre a creación polo Goberno galego nos centros de formación e experimentación agroforestal
dun módulo especíﬁco en gandería ovina e caprina, así como a consignación da partida orzamentaria necesaria para apoiar e promocionar a marca Pastores de Galicia
81397

ı 25781 (10/PNC-001985)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Pierres López, María Luisa e 4 máis
Sobre a implementación por parte das empresas dos plans de igualdade

81400

Grupo Parlamentario de En Marea
Rodríguez Estévez, David e Quinteiro Araújo, Paula
Sobre a nova normativa europea que afecta a aplicación do xurro e do esterco

81403

ı 25823 (10/PNC-001986)

ı 25828 (10/PNC-001987)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Prado Cores, María Montserrat e 5 máis
Sobre as medidas a adoptar polo Goberno galego destinadas a solucionar as deﬁciencias no centro
de saúde de Tui
81406

ı 25840 (10/PNC-001988)

Grupo Parlamentario de En Marea
Cuña Bóveda, María de los Ángeles e Chao Pérez, Luca
Sobre a subvención da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria para a organización do arquivo municipal de Vedra
81410
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ı 25846 (10/PNC-001989)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Prado Cores, María Montserrat e 5 máis
Sobre a demanda á Xunta de Galicia de creación dunha mesa de diálogo en defensa da sanidade
pública de Galicia
81416

ı 25860 (10/PNC-001990)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Rodil Fernández, Olalla e 5 máis
Sobre as medidas previstas polo Goberno galego destinadas á mellora da rede de saneamento de
Celeiro e a EDAR de Viveiro
81420

Proposicións non de lei en Comisión retiradas

ı 24183 (10/PNC-001908)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Prado Cores, María Montserrat e 5 máis
Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego para o arranxo das deﬁciencias exis81188
tentes nas instalacións do PAC de Tui
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1. Procedementos parlamentarios

1.1. Procedementos de natureza normativa

1.1.2. Propostas de normas
1.1.2.1. Proxectos e proposicións de lei
1.1.2.1.5. Proposicións de lei de iniciativa popular
A Mesa do Parlamento, na súa sesión do día 13 de febreiro de 2018, adoptou o seguinte acordo:

Admisión a trámite, traslado á Xunta Electoral e publicación do acordo
- 26021 (10/PNL-000009)
Cidadáns Galicia
Proposición non de lei de iniciativa lexislativa popular relativa á equiparación salarias das forzas e
corpos de seguridade do Estado coas policías autonómicas
A Mesa adopta o seguinte acordo:
1º. Admitir a trámite a proposición non de lei de iniciativa popular.
2º. Declarar constituída a comisión promotora, na que ﬁgura a persoa que a representará para os
efectos de comunicacións.
3º. Notiﬁcar este acordo á representación da comisión promotora, á Oﬁcina do Censo Electoral e á
Xunta Electoral de Galicia, para os efectos previstos nos artigos 7 e 8 da Lei 7/2015, do 7 de agosto,
de iniciativa lexislativa popular e participación cidadá do Parlamento de Galicia.
4º. Dispoñer a publicación deste acordo no Boletín Oﬁcial do Parlamento de Galicia.
Santiago de Compostela, 13 de febreiro de 2018
Miguel Ángel Santalices Vieira
Presidente
A Mesa do Parlamento, na súa sesión do día 13 de febreiro de 2018, adoptou os seguintes
acordos:

1.3. Procedementos de control e impulso
1.3.5. Mocións
1.3.5.1. Mocións presentadas

Admisión a trámite e publicación

- 25942 (10/MOC-000070)
Grupo Parlamentario de En Marea
Solla Fernández, Eva
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Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego en relación coas listas de espera non
estruturais do Sergas. (Moción a consecuencia da Interpelación nº 15770, publicada no BOPG nº
174, do 13.09.2017, e debatida na sesión plenaria do 06.02.2018)
- 25949 (10/MOC-000071)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Presas Bergantiños, Noa
Sobre a actuación que debe levar a cabo o Goberno galego e a demanda que debe realizar ao Goberno central en relación co investimento en Galicia previsto no Proxecto de orzamentos do Estado
para 2017, así como os traballos e as conclusións da Comisión de Seguimento dos Orzamentos do
Estado. (Moción a consecuencia da Interpelación nº 22234, publicada no BOPG nº 236, do
10.01.2018, e debatida na sesión plenaria do 06.02.2018)
- 25952 (10/MOC-000072)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Blanco Rodríguez, Noela
Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego en relación co acceso ao emprego
público das persoas con discapacidade intelectual. (Moción a consecuencia da Interpelación nº
8083, publicada no BOPG nº 105, do 26.04.2017, e debatida na sesión plenaria do 06.02.2018)

1.3.6. Proposicións non de lei
1.3.6.1. Proposicións non de lei en Pleno
1.3.6.1.1. Proposicións presentadas

Admisión a trámite e publicación

- 25022 (10/PNP-001790)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Losada Álvarez, Abel Fermín e 3 máis
Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego para a execución da obra de transvasamento do río Verdugo ao río Oitavén
- 25068 (10/PNP-001791)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Bará Torres, Xosé Luís e 5 máis
Sobre as demandas que debe realizar o Goberno galego ao Goberno central, así como as actuacións
que debe levar a cabo en materia de prevención e protección fronte á contaminación por radon
nas vivendas, nos centros de traballo e nos ediﬁcios públicos dependentes da Administración autonómica
- 25073 (10/PNP-001792)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Bará Torres, Xosé Luís e 5 máis
Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego en relación co proxecto para a dragaxe
da canle de acceso ao porto de Pontevedra no río Lérez
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- 25169 (10/PNP-001794)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Blanco Rodríguez, Noela e 2 máis
Sobre a implantación polo Goberno galego do Servizo de Hemodinámica as 24 horas do día no
Complexo Hospitalario Universitario de Ourense
- 25172 (10/PNP-001795)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Prado del Río, Paula e 6 máis
Sobre o estudo pola Xunta de Galicia, no seo da Comisión de seguimento dos grupos de emerxencia
supramunicipais, do réxime xurídico deses grupos cando remate a vixencia do convenio de colaboración asinado coa Fegamp para a súa creación e implantación
- 25181 (10/PNP-001796)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Blanco Rodríguez, Noela e 2 máis
Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego e as demandas que debe realizar ao
Goberno central para acadar a igualdade laboral e salarial entre mulleres e homes, así como a ratiﬁcación do Convenio número 189 da OIT e a Recomendación número 201, sobre o traballo decente
para as traballadoras e traballadores domésticos
- 25186 (10/PNP-001797)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Blanco Rodríguez, Noela e 3 máis
Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego en relación cos servizos, horarios e
frecuencias suprimidas por Renfe no traxecto ferroviario entre Ribadavia e Ourense
- 25245 (10/PNP-001799)
Grupo Parlamentario de En Marea
Solla Fernández, Eva
Sobre a actuación que debe levar a cabo o Goberno galego en relación coa situación laboral na que
se atopa o persoal de limpeza e mantemento da empresa Ferrovial que está a prestar servizos no
Complexo Hospitalario Universitario de Ourense
- 25358 (10/PNP-001800)
Grupo Parlamentario de En Marea
Quinteiro Araújo, Paula e Rodríguez Estévez, David
Sobre o adianto polo Goberno galego do pagamento das axudas da PAC e o seu libramento na primeira data posible
- 25373 (10/PNP-001801)
Grupo Parlamentario de En Marea
Quinteiro Araújo, Paula e 2 máis
Sobre a elaboración pola Xunta de Galicia dun plan de actuacións concretas contra a mutilación xenital feminina
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- 25395 (10/PNP-001802)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Blanco Rodríguez, Noela e 2 máis
Sobre o inicio pola Xunta de Galicia durante o ano 2018 das obras de construción do novo centro
de saúde de Ribadavia
- 25400 (10/PNP-001803)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Vilán Lorenzo, Patricia e 2 máis
Sobre a constitución polo Goberno galego de comisións de seguimento do cumprimento do obxectivo denominado ‘papel cero’ nos xulgados de Galicia
- 25406 (10/PNP-001804)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Losada Álvarez, Abel Fermín e 4 máis
Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego en relación co cumprimento da normativa de seguridade e medioambiental vixente na explotación da canteira situada nas parroquias
de Santa María Maior e Lindín, do concello de Mondoñedo
- 25415 (10/PNP-001805)
Grupo Parlamentario de En Marea
Solla Fernández, Eva
Sobre a dotación pola Xunta de Galicia ao Complexo Hospitalario Universitario de Ourense dunha
cociña propia e de calidade, adaptada ás necesidades do hospital
- 25420 (10/PNP-001806)
Grupo Parlamentario de En Marea
Solla Fernández, Eva
Sobre a dotación pola Xunta de Galicia dun mortuorio e dunha sala de autopsias ao novo ediﬁcio
do Complexo Hospitalario Universitario de Ourense, así como dun elevador para as padiolas ao
mortuorio do antigo ediﬁcio
- 25423 (10/PNP-001807)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Rodil Fernández, Olalla e 5 máis
Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego para a promoción do coñecemento e
uso da lingua galega na comarca do Bierzo
- 25454 (10/PNP-001808)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Toja Suárez, María Dolores e 2 máis
Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego para atender as necesidades existentes en materia de persoal, así como garantir a loita eﬁcaz contra a violencia de xénero nos xulgados
de Carballo
- 25553 (10/PNP-001809)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
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Losada Álvarez, Abel Fermín e 2 máis
Sobre a actuación que debe levar a cabo a Xunta de Galicia en relación coa repercusión na factura
eléctrica da cidadanía dos suplementos territoriais polos tributos medioambientais propios da comunidade autónoma
- 25559 (10/PNP-001810)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Pierres López, María Luisa e 3 máis
Sobre a presentación polo Goberno galego no Parlamento de Galicia do I Plan de igualdade da Administración xeral da Xunta de Galicia
- 25606 (10/PNP-001812)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Burgo López, María de la Concepción e Álvarez Martínez, Luis Manuel
Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego para impulsar e rematar a rehabilitación do barrio da Tinería na cidade de Lugo, en especial, a casa coñecida como Hospital de San Miguel, a Unidade de Intervención 8 e o Pazo de Dona Urraca
- 25620 (10/PNP-001813)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Rodil Fernández, Olalla e 5 máis
Sobre a modiﬁcación que debe introducir o Goberno galego nos criterios de distribución das axudas
públicas destinadas á normalización da lingua galega nos medios de comunicación
- 25653 (10/PNP-001814)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Rivas Cruz, José Luis e 5 máis
Sobre as actuacións que debe levar a cabo a Xunta de Galicia en relación cos danos que está a ocasionar o xabaril nas explotacións agrarias e gandeiras e, en xeral en todo o agro galego
- 25660 (10/PNP-001815)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Presas Bergantiños, Noa e 5 máis
Sobre o impulso pola Xunta de Galicia dun novo modelos de ﬁnanciamento para a comunidade autónoma
- 25685 (10/PNP-001816)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Rodríguez Rumbo, Matilde Begoña e Losada Álvarez, Abel Fermín
Sobre o impulso pola Xunta de Galicia de políticas destinadas á posta en marcha de políticas tendentes a evitar as desigualdades entre territorios e a cohesión social
- 25692 (10/PNP-001817)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Rodríguez Rumbo, Matilde Begoña e 3 máis
Sobre as actuacións do Goberno galego en relación á xestión do superávit orzamentario por parte
das entidades locais
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- 25431 (10/PNP-001819)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Pérez Seco, José Manuel e Quiroga Díaz, José Antonio
Sobre a creación polo Goberno galego nos centros de formación e experimentación agroforestal
dun módulo especíﬁco en gandería ovina e caprina, así como a consignación da partida orzamentaria necesaria para apoiar e promocionar a marca Pastores de Galicia
- 25780 (10/PNP-001820)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Pierres López, María Luisa e 4 máis
Sobre a implementación por parte das empresas dos plans de igualdade
- 25824 (10/PNP-001821)
Grupo Parlamentario de En Marea
Rodríguez Estévez, David e Quinteiro Araújo, Paula
Sobre a nova normativa europea que afecta a aplicación do xurro e do esterco
- 25827 (10/PNP-001822)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Prado Cores, María Montserrat e 5 máis
Sobre as medidas a adoptar polo Goberno galego destinadas a solucionar as deﬁciencias no centro
de saúde de Tui
- 25836 (10/PNP-001823)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Prado Cores, María Montserrat e 5 máis
Sobre a demanda á Xunta de Galicia de creación dunha mesa de diálogo en defensa da sanidade
pública de Galicia
- 25841 (10/PNP-001824)
Grupo Parlamentario de En Marea
Cuña Bóveda, María de los Ángeles e Chao Pérez, Luca
Sobre a subvención da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria para a organización do arquivo municipal de Vedra
- 25861 (10/PNP-001825)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Rodil Fernández, Olalla e 5 máis
Sobre as medidas previstas polo Goberno galego destinadas á mellora da rede de saneamento de
Celeiro e a EDAR de Viveiro

Proposicións non de lei en Pleno retiradas

Admisión da retirada e publicación do acordo
- 24182 (10/PNP-001747)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
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Prado Cores, María Montserrat e 5 máis
Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego para o arranxo das deﬁciencias existentes nas instalacións do PAC de Tui
BOPG nº 250, do 31.01.2018
A Mesa admite a retirada solicitada no doc. núm. 25821.

1.3.6.2. Proposicións non de lei en Comisión
1.3.6.2.1. Proposicións presentadas

Admisión a trámite, asignación a comisión e publicación
- 24977 (10/PNC-001954)
Grupo Parlamentario de En Marea
Vázquez Verao, Paula e 3 máis
Sobre a demanda polo Goberno galego ao Goberno central da implementación dun plan de mellora
da rede estatal de estradas en Galicia co ﬁn de reducir a sinistraliadade e o índice de risco nos puntos negros e vermellos de accidentes, así como a execución no ano 2018 das melloras máis urxentes
nela na provincia de Lugo
Comisión 2ª, Ordenación Territorial, Obras Públicas, Medio Ambiente e Servizos
- 25063 (10/PNC-001955)
Grupo Parlamentario de En Marea
Vázquez Verao, Paula e 2 máis
Sobre a actuación que debe levar a cabo o Goberno galego en relación coa campaña A vida nunca
foi grande, pola que se anuncia a Tarxeta Benvida, e a demanda que debe realizar ao Goberno central en relación co ﬁnanciamento dos convenios coa Seguridade Social para as coidadoras non profesionais de persoas en situación de dependencia, así como o impulso en todas ás súas áreas de
goberno de medidas que favorezan a repartición do traballo produtivo entre mulleres e homes
Comisión 5ª, Sanidade, Política Social e Emprego
- 25067 (10/PNC-001956)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Bará Torres, Xosé Luís e 5 máis
Sobre as demandas que debe realizar o Goberno galego ao Goberno central, así como as actuacións
que debe levar a cabo en materia de prevención e protección fronte á contaminación por radon
nas vivendas, nos centros de traballo e nos ediﬁcios públicos dependentes da Administración autonómica
Comisión 2ª, Ordenación Territorial, Obras Públicas, Medio Ambiente e Servizos
- 25072 (10/PNC-001957)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Bará Torres, Xosé Luís e 5 máis
Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego en relación co proxecto para a dragaxe
da canle de acceso ao porto de Pontevedra no río Lérez
Comisión 8ª, Pesca e Marisqueo
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- 25025 (10/PNC-001958)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Losada Álvarez, Abel Fermín e 3 máis
Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego para a execución da obra de transvasamento do río Verdugo ao río Oitavén
Comisión 2ª, Ordenación Territorial, Obras Públicas, Medio Ambiente e Servizos
- 25170 (10/PNC-001959)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Prado del Río, Paula e 6 máis
Sobre o estudo pola Xunta de Galicia, no seo da Comisión de seguimento dos grupos de emerxencia
supramunicipais, do réxime xurídico deses grupos cando remate a vixencia do convenio de colaboración asinado coa Fegamp para a súa creación e implantación
Comisión 1ª, Institucional, de Administración Xeral, Xustiza e Interior
- 25171 (10/PNC-001960)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Blanco Rodríguez, Noela e 2 máis
Sobre a implantación polo Goberno galego do Servizo de Hemodinámica as 24 horas do día no
Complexo Hospitalario Universitario de Ourense
Comisión 5ª, Sanidade, Política Social e Emprego
- 25182 (10/PNC-001961)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Blanco Rodríguez, Noela e 2 máis
Sobre as actuacións que debe levar a cabo Goberno galego e as demandas que debe realizar ao
Goberno central para acadar a igualdade laboral e salarial entre mulleres e homes
Comisión 5ª, Sanidade, Política Social e Emprego
- 25187 (10/PNC-001962)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Blanco Rodríguez, Noela e 3 máis
Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego en relación cos servizos, horarios e
frecuencias suprimidas por Renfe no traxecto ferroviario entre Ribadavia e Ourense
Comisión 2ª, Ordenación Territorial, Obras Públicas, Medio Ambiente e Servizos
- 25244 (10/PNC-001964)
Grupo Parlamentario de En Marea
Solla Fernández, Eva
Sobre a actuación que debe levar a cabo o Goberno galego en relación coa situación laboral na que
se atopa o persoal de limpeza e mantemento da empresa Ferrovial que está a prestar servizos no
Complexo Hospitalario Universitario de Ourense
Comisión 5ª, Sanidade, Política Social e Emprego
- 25357 (10/PNC-001965)
Grupo Parlamentario de En Marea
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Quinteiro Araújo, Paula e Rodríguez Estévez, David
Sobre o adianto polo Goberno galego do pagamento das axudas da PAC e o seu libramento na primeira data posible
Comisión 7ª, Agricultura, Alimentación, Gandaría e Montes
- 25372 (10/PNC-001966)
Grupo Parlamentario de En Marea
Quinteiro Araújo, Paula e 2 máis
Sobre a elaboración pola Xunta de Galicia dun plan de actuacións concretas contra a mutilación xenital feminina
Comisión 5ª, Sanidade, Política Social e Emprego
- 25396 (10/PNC-001968)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Blanco Rodríguez, Noela e 2 máis
Sobre o inicio pola Xunta de Galicia durante o ano 2018 das obras de construción do novo centro
de saúde de Ribadavia
Comisión 5ª, Sanidade, Política Social e Emprego
- 25401 (10/PNC-001969)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Vilán Lorenzo, Patricia e 2 máis
Sobre a constitución polo Goberno galego de comisións de seguimento do cumprimento do obxectivo denominado ‘papel cero’ nos xulgados de Galicia
Comisión 1ª, Institucional, de Administración Xeral, Xustiza e Interior
- 25407 (10/PNC-001970)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Losada Álvarez, Abel Fermín e 4 máis
Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego en relación co cumprimento da normativa de seguridade e medioambiental vixente na explotación da canteira situada nas parroquias
de Santa María Maior e Lindín, do concello de Mondoñedo
Comisión 6ª, Industria, Enerxía, Comercio e Turismo
- 25414 (10/PNC-001971)
Grupo Parlamentario de En Marea
Solla Fernández, Eva
Sobre a dotación pola Xunta de Galicia ao Complexo Hospitalario Universitario de Ourense dunha
cociña propia e de calidade, adaptada ás necesidades do hospital
Comisión 5ª, Sanidade, Política Social e Emprego
- 25419 (10/PNC-001972)
Grupo Parlamentario de En Marea
Solla Fernández, Eva
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Sobre a dotación pola Xunta de Galicia dun mortuorio e dunha sala de autopsias ao novo ediﬁcio
do Complexo Hospitalario Universitario de Ourense, así como dun elevador para as padiolas ao
mortuorio do antigo ediﬁcio
Comisión 5ª, Sanidade, Política Social e Emprego
- 25422 (10/PNC-001973)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Rodil Fernández, Olalla e 5 máis
Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego para a promoción do coñecemento e
uso da lingua galega na comarca do Bierzo, así como a recuperación, xeorreferenciación, divulgación e recoñecemento público da toponimia tradicional en galego nela
Comisión 4ª, Educación e Cultura
- 25453 (10/PNC-001974)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Toja Suárez, María Dolores e 2 máis
Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego para atender as necesidades existentes en materia de persoal, así como garantir a loita eﬁcaz contra a violencia de xénero nos xulgados
de Carballo
Comisión 1ª, Institucional, de Administración Xeral, Xustiza e Interior
- 25554 (10/PNC-001975)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Losada Álvarez, Abel Fermín e 2 máis
Sobre a actuación que debe levar a cabo a Xunta de Galicia en relación coa repercusión na factura
eléctrica da cidadanía dos suplementos territoriais polos tributos medioambientais propios da comunidade autónoma
Comisión 6ª, Industria, Enerxía, Comercio e Turismo
- 25560 (10/PNC-001976)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Pierres López, María Luisa e 3 máis
Sobre a presentación polo Goberno galego no Parlamento de Galicia do I Plan de igualdade da Administración xeral da Xunta de Galicia
Comisión 1ª, Institucional, de Administración Xeral, Xustiza e Interior
- 25619 (10/PNC-001977)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Rodil Fernández, Olalla e 5 máis
Sobre a modiﬁcación que debe introducir o Goberno galego nos criterios de distribución das axudas
públicas destinadas á normalización da lingua galega nos medios de comunicación
Comisión 1ª, Institucional, de Administración Xeral, Xustiza e Interior
- 25652 (10/PNC-001978)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Rivas Cruz, José Luis e 5 máis
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Sobre as actuacións que debe levar a cabo a Xunta de Galicia en relación cos danos que está a ocasionar o xabaril nas explotacións agrarias e gandeiras e, en xeral en todo o agro galego
Comisión 7ª, Agricultura, Alimentación, Gandaría e Montes
- 25659 (10/PNC-001979)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Presas Bergantiños, Noa e 5 máis
Sobre o impulso pola Xunta de Galicia dun novo modelos de ﬁnanciamento para a comunidade autónoma
Comisión 3ª, Economía, Facenda e Orzamentos
- 25684 (10/PNC-001980)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Rodríguez Rumbo, Matilde Begoña e Losada Álvarez, Abel Fermín
Sobre o impulso pola Xunta de Galicia de políticas destinadas á posta en marcha de políticas tendentes a evitar as desigualdades entre territorios e a cohesión social
Comisión 3ª, Economía, Facenda e Orzamentos
- 25691 (10/PNC-001981)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Rodríguez Rumbo, Matilde Begoña e 3 máis
Sobre as actuacións do Goberno galego en relación á xestión do superávit orzamentario por parte
das entidades locais
Comisión 3ª, Economía, Facenda e Orzamentos
- 25605 (10/PNC-001983)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Burgo López, María de la Concepción e Álvarez Martínez, Luis Manuel
Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego para impulsar e rematar a rehabilitación do barrio da Tinería na cidade de Lugo, en especial, a casa coñecida como Hospital de San Miguel, a Unidade de Intervención 8 e o Pazo de Dona Urraca
Comisión 2ª, Ordenación Territorial, Obras Públicas, Medio Ambiente e Servizos
- 25430 (10/PNC-001984)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Pérez Seco, José Manuel e Quiroga Díaz, José Antonio
Sobre a creación polo Goberno galego nos centros de formación e experimentación agroforestal
dun módulo especíﬁco en gandería ovina e caprina, así como a consignación da partida orzamentaria necesaria para apoiar e promocionar a marca Pastores de Galicia
Comisión 7ª, Agricultura, Alimentación, Gandaría e Montes
- 25781 (10/PNC-001985)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Pierres López, María Luisa e 4 máis
Sobre a implementación por parte das empresas dos plans de igualdade
Comisión 1ª, Institucional, de Administración Xeral, Xustiza e Interior
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- 25823 (10/PNC-001986)
Grupo Parlamentario de En Marea
Rodríguez Estévez, David e Quinteiro Araújo, Paula
Sobre a nova normativa europea que afecta a aplicación do xurro e do esterco
Comisión 7ª, Agricultura, Alimentación, Gandaría e Montes
- 25828 (10/PNC-001987)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Prado Cores, María Montserrat e 5 máis
Sobre as medidas a adoptar polo Goberno galego destinadas a solucionar as deﬁciencias no centro
de saúde de Tui
Comisión 5ª, Sanidade, Política Social e Emprego

- 25840 (10/PNC-001988)
Grupo Parlamentario de En Marea
Cuña Bóveda, María de los Ángeles e Chao Pérez, Luca
Sobre a subvención da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria para a organización do arquivo municipal de Vedra
Comisión 4ª, Educación e Cultura
- 25846 (10/PNC-001989)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Prado Cores, María Montserrat e 5 máis
Sobre a demanda á Xunta de Galicia de creación dunha mesa de diálogo en defensa da sanidade
pública de Galicia
Comisión 5ª, Sanidade, Política Social e Emprego
- 25860 (10/PNC-001990)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Rodil Fernández, Olalla e 5 máis
Sobre as medidas previstas polo Goberno galego destinadas á mellora da rede de saneamento de
Celeiro e a EDAR de Viveiro
Comisión 2ª, Ordenación Territorial, Obras Públicas, Medio Ambiente e Servizos

Proposicións non de lei en Comisión retiradas

Admisión da retirada e publicación do acordo

- 24183 (10/PNC-001908)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Prado Cores, María Montserrat e 5 máis
Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego para o arranxo das deﬁciencias existentes nas instalacións do PAC de Tui
BOPG nº 251, do 01.02.2018
A Mesa admite a retirada solicitada no doc. núm. 25821.
Santiago de Compostela, 14 de febreiro de 2018
Diego Calvo Pouso
Vicepresidente 1º
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Á MESA DO PARLAMENTO
O Grupo Parlamentar de En Marea por inciativa da súa deputada Eva Solla
Fernández e a través do seu voceiro Luís Villares Naveira, ao abeiro do
disposto no artigo 151.2 do Regulamento da Cámara, presenta a seguinte Moción
para a substanciación da Interpelación 15770 (10/INT-000551) debatida na
sesión plenaria do 6 de febreiro de 2018, sobre a política do Goberno galego en
relación coas listas de espera non estruturais do Sergas.

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

Dotar de persoal e recursos suficientes ao Servizo Galego de Saúde, para
que este poda dar cumprimento aos prazos establecidos na Lei de
garantías de prestacións sanitarias sen ter que recorrer á privada.

-

Facer públicas as listas non estruturais do SERGAS.

-

Dar cumprimento das solicitudes de información ao abeiro do artigo 9 do
Regulamento da Cámara en relación coas listas non estruturais do
SERGAS.”

Santiago de Compostela, 9 de febreiro de 2018.

Asdo.: Eva Solla Fernández
Deputada do G.P. de En Marea.
Luís Villares Naveira
Voceiro do G.P. de En Marea.
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Asinado dixitalmente por:
Eva Solla Fernández na data 09/02/2018 13:13:29
Luis Villares Naveira na data 09/02/2018 13:13:38
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Á Mesa do Parlamento
O Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego (BNG), a iniciativa da
deputada Noa Presas Bergantiños, ao abeiro do disposto no artigo 151.2 do
Regulamento da Cámara, presenta a seguinte Moción para substanciar a Interpelación
debatida na sesión plenaria celebrada o pasado 6 de febreiro, sobre a valoración que
realiza o Goberno galego do investimento en Galicia previsto no Proxecto de orzamentos
do Estado para 2017, os traballos e as conclusións da Comisión de Seguimento dos
Orzamentos do Estado e a estratexia negociadora que vai seguir co Goberno central (doc.
núm 22234, [10/INT-000756]).

Moción
“O Parlamento de Galiza acorda:
1. Instar á Xunta de Galiza a elaborar e remitir ao Parlamento Galego para o seu
debate, no prazo dun mes, un informe detallado da información recabada e conclusións da
comisión de seguimento dos orzamentos do Estado no que se detalle o grao de
cumprimento.
2. Instar á Xunta de Galiza a demandar do goberno central a inclusión nos
Orzamentos de 2018 da seguinte proposta de investimentos básicos en infraestruturas
para o período 2018-2020 cunha dotación de 4.000 millóns de euros, que compense a
falta de investimento dos últimos anos:
2.1 Modernización e desenvolvemento do ferrocarril.
- Creación do GALTRÉN, ferrocarril galego de proximidade para a
conexión e vertebración das vilas e cidades do país.
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- Modernización do antigo FEVE, mellora da infraestrutura,
incremento de horarios e frecuencias, potenciación do transporte de
mercadorías.
- Saída sur de Vigo e conexión con Portugal.
- Prolongación do eixo atlántico até Ferrol.
- Modernización da liña Coruña-Lugo.
- Conexión ferroviaria cos portos exteriores de Coruña e Ferrol.
- Axilización das obras do AVE entre Zamora e Ourense.
2.2 Plan de mellora da seguranza viaria na rede de estradas do Estado.
Supresión de puntos negros, mellora da mobilidade peonil e ciclista, urbanización
de travesías urbanas.
2.3 Plan de mellora dos portos.
2.4. Plan de mellora dos aeroportos.”

Santiago de Compostela, 9 de febreiro de 2018

Asdo. Noa Presas Bergantiños
Deputada do G.P. do BNG
Ana Pontón Mondelo
Portavoz do G.P. do BNG
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Asinado dixitalmente por:

Noa Presas Bergantiños na data 09/02/2018 13:34:37

Ana Pontón Mondelo na data 09/02/2018 13:34:45
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O Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, por iniciativa da
súa deputada, Noela Blanco Rodríguez, a través do seu portavoz e ao
abeiro do disposto no artigo 151.2 do Regulamento da Cámara,
presenta a seguinte moción para substanciar a Interpelación debatida na
Sesión plenaria celebrada o día 7 de febreiro de 2018, sobre a política
do Goberno galego en relación co acceso ao emprego público das
persoas con discapacidade intelectual (10/INT-000342, documento
número 8083)
Moción
O Parlamento galego insta a Xunta de Galicia a:
1. Velar polo cumprimento da igualdade de oportunidades e de trato
no acceso das persoas con discapacidade ao emprego, á
formación, cualificación e promoción profesionais, nas
condicións de traballo, e nas condicións de seguridade e saúde
laborais.
a) A tales efectos, levaranse a cabo políticas de formación
profesional e emprego, e adoptaranse medidas de acción
positiva destinadas a facilitar o seu acceso e permanencia no
mercado laboral, incluíndo o emprego por conta propia e
mediante empresas cooperativas.
b) Estas medidas terán en conta a situación de discriminación
das mulleres.
2. Establecer como un dos seus obxectivos prioritarios das políticas
de emprego aumentar as taxas de actividade e de ocupación e
inserción laboral das persoas con discapacidade e das persoas
con capacidade intelectual de grao límite que non alcancen un
grao de discapacidade do 33 %, así como mellorar a calidade do
emprego e dignificar as súas condicións de traballo, combatendo
activamente a súa discriminación e avanzando na súa igualdade
efectiva neste ámbito.
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3. Tomar medidas de acción positiva no ámbito da formación e o
emprego para as persoas con discapacidade:
Partido dos
Socialistas
de Galicia

a) Priorizar a concesión de axudas aos cursos e accións de
formación profesional para o emprego que vaian dirixidos ás
persoas con discapacidade.
b) Nos cursos de formación para o emprego organizados ou
financiados en máis dun cincuenta por cento pola Xunta de
Galicia, incrementarse a reserva do número de prazas para
persoas con discapacidade, garantíndose como mínimo,
independentemente do número de prazas convocadas, a
reserva dunha praza para persoas con discapacidade.
c) Incrementar a reserva de prazas para persoas con
discapacidade no conxunto do Programa de Escolas Taller,
Casas de Oficio e Talleres de Emprego, ou de calquera outro
programa que se desenvolva no marco das políticas activas de
emprego.
d) Establecer plans específicos de formación profesional para
o emprego destinados a persoas con discapacidade, que teñan
por obxecto mellorar a súa empregabilidade a través dun
itinerario formativo entre cuxas actuacións se incluirán accións
de formación, prácticas profesionais non laborais en empresas
ou accións de acompañamento e apoio á inserción.
4. Levar a cabo a través do Servizo de Emprego de Galicia,
actuacións de orientación profesional e colocación de persoas
con discapacidade demandantes de emprego.
5. Por en marcha medidas de fomento do emprego de persoas con
discapacidade mediante o establecemento de axudas para a súa
integración no mercado laboral, que se convocarán anualmente.
a) Impulsar as accións necesarias para facilitar o
cumprimento e a implantación da cota de reserva dos postos de
traballo para persoas con discapacidade, por parte das
empresas, e de conformidade coa lexislación vixente.
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b) Realizar un control exhaustivo, mediante avaliacións
periódicas, das condicións de traballo nos centros especiais de
emprego, tomando as medidas pertinentes no caso de
detectarse vulneración dos dereitos dos traballadores e
traballadoras.
6. Adoptar medidas orientadas a asegurar que as persoas
traballadoras con discapacidade desenvolvan a súa actividade
laboral en condicións de traballo seguras e saudables, tendo en
conta as súas especiais circunstancias na avaliación dos riscos
laborais de cada posto de traballo.
a) En ningún caso impedirase o acceso a un posto de traballo
ás persoas con discapacidade alegando motivos de prevención
de riscos laborais, cando os posibles riscos existentes poidan
corrixirse cos axustes razoables necesarios.
7. Formular, a aprobar no ano 2018 un plan de emprego dirixido as
persoas con discapacidade de Galicia.
a) As medidas recollidas no plan incluirán obxectivos sobre
o emprego ordinario público e privado, emprego con apoio,
emprego protexido en centros especiais de emprego e enclaves
laborais, formación para o emprego, e emprego autónomo, sen
prexuízo do deber de negociación colectiva no seu caso.
b) Todos estes obxectivos terán presente a diferente
situación de homes e mulleres con discapacidade, e incluirán
medidas para as persoas con maiores dificultades de inserción
laboral, así como memoria económica para a súa
implementación.
c) O devandito plan deberá ser sometido a revisión, polo
menos, cada tres anos.
d) Os datos trala súa avaliación serán publicados na páxina
web da consellería competente en materia de emprego.
e) Na elaboración do plan participará a Xunta de Galicia, a
través das Consellerías competentes, as entidades
representantes de persoas con discapacidade, a Fegamp, e as
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organizacións empresariais e sindicais máis representativas de
Galicia.
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8. Establecer axudas económicas específicas que poderán consistir
en subvencións ou préstamos para contratación, adaptación de
postos de traballo, eliminación de todo tipo de barreiras que
dificulten o acceso, mobilidade, comunicación ou comprensión
nos centros de produción, fomento do traballo autónomo,
cooperativo e de economía social, e cantas outras se consideren
adecuadas para promover a inserción.
9. Garantir no acceso, a promoción interna e a provisión de postos
de traballo da administración pública galega, o principio de
igualdade de oportunidades e de trato das persoas con
discapacidade intelectual.
a) Garantir a convocatoria de prazas nas ofertas de emprego
público da Xunta de Galicia, así como nos procesos selectivos
das entidades instrumentais integrantes do sector público
autonómico, de prazas reservadas exclusivamente para persoas
con discapacidade intelectual.
b) A tales efectos, regularanse as medidas de acción positiva
que sexan necesarias, entre as que se incluirán a exención
dalgunhas das probas e a aplicación do sistema de concurso
como sistema de acceso a persoal laboral, consistente na
valoración dos méritos, atendendo ás características da
discapacidade.
c) Crearase unha bolsa de traballo temporal para as persoas
con discapacidade intelectual, sempre que superen os procesos
selectivos e acrediten a súa discapacidade e a compatibilidade
co desempeño das tarefas.
d) A Xunta de Galicia e as súas entidades instrumentais
adoptarán as medidas precisas para establecer as adaptacións e
axustes razoables de tempos, medios e de accesibilidade no
proceso selectivo, e establecerán o tipo de sistema selectivo
máis adecuado en atención á natureza dos diferentes tipos de
discapacidade, garantindo desta forma o principio de igualdade
de oportunidades e de trato das persoas con discapacidade.
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e) Unha vez superado o devandito proceso, adoptarán as
medidas precisas para realizar as adaptacións no posto de
traballo segundo as necesidades das persoas con
discapacidade, xa sexan de carácter estrutural, en canto afecten
as instalacións, dependencias ou equipamentos, como de
carácter organizativo, en canto afecten as pautas de traballo ou
asignación de funcións. Entre as medidas necesarias terase
especial incidencia na accesibilidade cognitiva e poderanse
incluír, entre outras, textos de lectura fácil e a exención
dalgunhas das probas ou o establecemento do sistema de
acceso a persoal laboral mediante concurso, a fin de posibilitar
o acceso ao emprego público das persoas con discapacidade
intelectual.
f) Estableceranse programas de especialización e
actualización de carácter xeral e de aplicación especial para as
diferentes discapacidades, dirixidos ás persoas empregadas
públicas con discapacidade, de acordo coas súas competencias
profesionais.

Pazo do Parlamento, 9 de febreiro de 2018
Asdo.: Noela Blanco Rodríguez
Deputada do G.P. dos Socialistas de Galicia
Asdo.: Xoaquín Fernández Leiceaga
Portavoz do G.P. dos Socialistas de Galicia

Asinado dixitalmente por:
Noela Blanco Rodríguez na data 09/02/2018 14:02:17
Xoaquín María Fernández Leiceaga na data 09/02/2018
14:02:23
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O Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, por iniciativa dos
seus deputados e das súas deputadas Abel Losada Alvarez, Patricia
Vilán Lorenzo, María Luisa Pierres López e Raúl Fernández
Fernández, a través do seu portavoz e ao abeiro do disposto no artigo
160 do Regulamento da Cámara, presenta ante esa Mesa a seguinte
proposición non de lei en Pleno.
Exposición de motivos
A Xunta de Galicia, como non podía ser doutro xeito, continúa na liña
sistemática de confrontación e discriminación para co concello de Vigo.
Neste caso, o do transvase do río Verdugo, a Xunta de Galicia quere
deixar a Vigo e a outros concellos da súa área sen auga, por iso
rexeitamos rotundamente á decisión da Xunta de Galicia (Augas de
Galicia) de tramitar pola vía ordinaria a obra do transvase do río
Verdugo para garantir máis fornezo de auga ao sistema que abastece a
área de influencia viguesa, en torno aos 450.000 veciños e veciñas.
Pola súa banda, Augas de Galicia xustificou esta decisión porque
segundo eles non se dan os requisitos legais para tramitar esa obra pola
vía de urxencia, posto que os sistemas de abastecemento 1 e 2 xa non
están en situación de alerta.
De feito, a principios de xaneiro o Goberno municipal vigués remitiu ao
organismo autonómico o convenio asinado para a execución desta obra,
cuxo custo financiaría o Concello nun 80 por cento a pesares de
evidente supramunicipalidade dos 450.000 veciños e veciñas, pero
tampouco lles vale.
A conselleira Beatriz Mato e o presidente da Xunta de Galicia, Alberto
Núñez Feijóo, deben cumprir coa súa obriga, e comezar a construír a
tubaxe do transvase pola vía de urxencia, cuxo financiamento asume
case na súa totalidade o propio Concello de Vigo.
Lembramos que a presa de Eiras, propiedade do Concello de Vigo,
abastece de auga á cidade e a outros 150.000 veciños de varios
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municipios da súa área urbana. E estamos a falar da auga sobrante do
río Verdugo, non se trata de danar a ninguén, nin a ningún concello.
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Esta obra pediuse por primeira vez en 2008, e posteriormente volveuse
a solicitar en 2011, para facer fronte a estas situacións de extrema
necesidade, que se veñen producindo de maneira periódica en Vigo e na
súa área, a consecuencia dese cambio climático, que algúns aínda
negan.
Nada garante que as próximas estacións non vaian ser secas, e
responsabilizamos ao presidente Feijóo de todo aquilo que poida
suceder no subministro de auga a 450.000 galegos e galegas, e que
cumpra co acordado.
Por todo o exposto, o Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
presenta a seguinte proposición non de lei para o seu debate en Pleno:
O Parlamento galego insta a Xunta de Galicia a acometer, coa máxima
urxencia posible, a obra de transvase do río Verdugo ao Oitavén,
necesaria para Vigo e os demais concellos afectados, respectando o
medio ambiente e mantendo o caudal ecolóxico do río, e que se realice
de acordo co convenio consensuado entre o Concello de Vigo e a Xunta
de Galicia.
Pazo do Parlamento, 2 de febreiro de 2018
Asdo.: Abel Losada Álvarez
Patricia Vilán Lorenzo
María Luisa Pierres López
Raúl Fernández Fernández
Deputados e deputadas do G.P. dos Socialistas de Galicia
Asdo.: Xoaquín Fernández Leiceaga
Portavoz do G.P. dos Socialistas de Galicia

Asinado dixitalmente por:
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Abel Fermín Losada Álvarez na data 02/02/2018 14:18:42
Patricia Vilán Lorenzo na data 02/02/2018 14:18:49
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María Luisa Pierres López na data 02/02/2018 14:18:55
Raúl Fernández Fernández na data 02/02/2018 14:19:00
Xoaquín María Fernández Leiceaga na data 02/02/2018 14:19:04
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Á Mesa do Parlamento
O Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego (BNG), a iniciativa
das deputadas e deputados Luis Bará Torres, Montserrat Prado Cores, Ana Pontón
Mondelo, Xosé Luis Rivas Cruz, Olalla Rodil Fernández e Noa Presas Bergantiños,
ao abeiro do disposto no Regulamento da Cámara, presenta a seguinte Proposición non
de lei para o seu debate en Pleno.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
1. O radon é un gas radioactivo que se atopa en solos, rochas e auga. É un gas
incoloro, inodoro e insípido que provén da desintegración nuclear do radio (de aí lle ven
o seu nome); é un elemento cunha presenza importante en toda a codia terrestre e
nomeadamente en solos graníticos coma o galego. O radon é a maior fonte de
exposición humana á radioactividade natural; entra nas edificacións principalmente a
través das fendas na cimentación, polas paredes, tubaxes, e mesmo por difusión a través
de cerramentos en contacto co chan. As medidas máis efectivas e económicas para
previr a acumulación de radon son as que se toman na fase de construción, illando o
subsolo ou deixando cámaras de aire que canalicen as filtracións de radon ao exterior.
Para edificios xa construídos, ou se a zona é de alto risco, compre garantir unha boa
ventilación, e se a aireación tradicional non é suficiente, cómpren outras solucións como
a extracción forzosa e canalización do aire ou a impermeabilización de chans e paredes.
2. Estudos realizados en todo o mundo -e tamén en Galiza- mostran que as
persoas expostas de xeito continuado a niveis elevados deste gas teñen un maior risco
de desenvolver cancro de pulmón. A OMS considera que a exposición a gas radon é
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responsábel de até o 14% das mortes por cancro de pulmón (a segunda causa de morte
tras do tabaco). Tamén considera que o Radon é un grave problema para a saúde e por
iso insta a todos os países a protexer e concienciar á poboación sobre os seus prexuízos,
mesmo propón que se inclúa a protección contra os efectos negativos do Radon na
lexislación sobre vivenda, aconsellando reducir a presenza do Radon nas mesmas a
niveis inferiores a 100 Bq/m3.
3. Nos estudos realizados no Estado español Galiza está considerada como unha
das zonas con maior irradiación de radon, un gas presente nos solos graníticos
fracturados e que pasa a sotos e vivendas. A Comisión Europea elaborou xa no ano
1997 unhas recomendacións nas que instaba aos gobernos a establecer un sistema
axeitado de medición e a necesidade de emprender medidas correctoras cando a
concentración de radon fose superior a 200 Bq/m3 en vivendas e 800 Bq/m3 en
edificios públicos e lugares de traballo.
4. Na lexislación española as Normas do Hábitat establecidas no 2007 polo
BNG no goberno da Xunta facían referencia directa ao radon e á necesidade de
illamento nas construcións como medida preventiva. Lamentabelmente esta norma foi
derrogada

polo

goberno

do

sr.

Feijóo

sen

ningunha

medida

alternativa.

Lamentabelmente tamén, despois de preto de 30 anos transcorridos desde que a
Comisión Internacional de Protección Radiolóxica recomendara establecer as medidas
oportunas para limitar toda exposición a elevadas concentración do radon no interior
dos edificios, pouco se fixo para establecer medidas prácticas que protexesen a saúde
das persoas contra o gas radon.
5. En xaneiro de 2012, o BOE publicou a Instrución IS-33 do Consello de
Seguridade Nuclear, sobre criterios para a protección fronte á radiación natural. Esta
instrución establece nos 600 Bq/m3 (becquerelios por metro cúbico de aire no interior)
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de concentración media anual de radon durante a xornada laboral o limiar por riba do
cal é obrigatorio activar a protección para os traballadores e traballadoras. Así e todo,
nos centros de traballo con alta permanencia do público (hospitais, centros educativos,
cárceres...) o nivel establécese nos 300 Bq/m3. A instrución establece a realización de
medicións nos lugares de traballo en áreas identificadas polos seus valores elevados de
radon.
A Unión Europea estableceu o 6 de febreiro de 2018 como data límite para a
aplicación da directiva europea 2013/59/EURATOM, en vigor desde 2014. Esta
normativa establece nos 300Bq/m3 o limiar de referencia para as concentracións de
radon en espazos pechados nos lugares de traballo e obriga a realizar medicións en
zonas de elevadas concentracións deste gas radiactivo. A citada norma tamén establece
a obriga de aprobar un Plan Estatal de acción para o radon.
Cómpre ter en conta que segundo numerosas persoas expertas, o limiar
establecido pola UE é bastante alto para marcar o punto a partir do cal hai que actuar. A
OMS fixou en 2009 o límite nos 100 Bq/m3 e desde 1998 a Axencia de Protección
Ambiental fixou 148 Bq/m3 como nivel de referencia.
Estamos polo tanto ante un grave problema de saúde pública, ante o que hai que
actuar con medidas normativas, de información, prevención e protección da poboación,
especialmente naquelas zonas máis expostas á acción deste gas altamente perigoso.

Polo anteriormente exposto, o Grupo Parlamentar do BNG presenta a seguinte
proposición non de lei para debate en Pleno:
“O Parlamento Galego insta á Xunta de Galiza a
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1. Demandar do goberno do Estado a inclusión no Código Técnico de
Edificación de medidas de prevención e protección fronte á contaminación por radon.
2. Desenvolver un Plan de protección contra o radon nas vivendas e nos centros
de traballo, procurando a implicación de todas as administracións e contando co
asesoramento dos centros universitarios especializados nesta materia.
3. Desenvolver un Plan de medición e redución do radon nos centros de traballo
dependentes da administración autonómica: centros de saúde, centros da terceira idade,
edificios administrativos, centros educativos, escolas infantís...
4. Establecer políticas de saúde pública que inclúan a información á poboación e
a medición dos niveis de radiación garantindo os estándares de calidade.

Santiago de Compostela, 5 de febreiro de 2018

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

Xosé Luis Bará Torres na data 05/02/2018 11:09:19

María Montserrat Prado Cores na data 05/02/2018 11:09:24

Xose Luis Rivas Cruz na data 05/02/2018 11:09:27

Olalla Rodil Fernández na data 05/02/2018 11:09:28

Noa Presas Bergantiños na data 05/02/2018 11:09:30

Ana Pontón Mondelo na data 05/02/2018 11:09:35
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Á Mesa do Parlamento
O Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego (BNG), a
iniciativa das deputadas e deputados Luis Bará Torres, Montserrat Prado
Cores, Ana Pontón Mondelo, Xosé Luis Rivas Cruz, Olalla Rodil Fernández
e Noa Presas Bergantiños, ao abeiro do disposto no Regulamento da Cámara,
presenta a seguinte Proposición non de lei para o seu debate en Pleno.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
1. A Xunta de Galicia, através de Portos de Galicia, iniciou en 2011 a
tramitación dun proxecto para a dragaxe e rexeneración da bancos marisqueiros
no río Lérez e no fondo da ría de Pontevedra, nun treito de aproximadamente 4,3
km entre o Clube Naval e Os Praceres, no que está previsto retirar
aproximadamente 330.000 toneladas de lamas e outros sedimentos. O custo
estimado do proxecto é de 3 millóns de euros.
2. Despois de 7 anos de tramitación, o proxecto aínda non se fixo
realidade. A finais do ano 2016, o Presidente de Portos de Galicia reuniuse co
alcalde de Pontevedra e cos portavoces dos grupos municipais para informalos
das características do proxecto e dos prazos estimados para a súa realización.
Naquela xuntanza, o responsábel de Portos informou da previsión de licitación
do proxecto a comezos de 2018. En xaneiro de 2017, o DOG publicou o
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anteproxecto da dragaxe e a o estudo de impacto ambiental e abriuse o período
de exposición pública para a presentación de alegacións.
3. En relación co impacto ambientl das obras, as confrarías manifestaron a
súa discrepancia coa previsión de depositar máis de 221.000 toneladas de
sedimentos ao oeste da illa de Tambo e nos bancos marisqueiros ente Campelo e
Combarro. Demandan a modificación desta parte do proxecto, de maneira que os
sedimentos se depositen en mar aberto, fóra das augas da ría de Pontevedra.
4. A paralización do proxecto está a provocar un novo retraso nunha obra
repetidamente adiada. Esta situación está a provocar graves consecuencias para
ao sector do mar, xa que impide a rexeneración e recuperación de bancos
marisqueiros do fondo da ría, prexudicando especialmente o sector do marisqueo
a flote que viu moi mermada nos últimos anos a súa actividade e ingresos.
A colmatación da desembocadura e a canle do río Lérez tamén prexudica
a navegación deportiva e a actividade do Náutico, debido ao escaso calado da
canle de navegación do río e do porto deportivo.

Polo anteriomente exposto, o Grupo Parlamentar do BNG presenta a
seguinte proposición non de lei para o debate en Pleno:
“O Parlamento galego insta á Xunta de Galicia a
1. Licitar no primeiro semestre do 2018 o proxecto da dragaxe da canle de
acceso ao porto de Pontevedra no río Lérez.
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2. Atender as demandas do sector pesqueiro e marisqueiro e incluir no
proxecto a previsión de depositar os sedimentos fóra da ría de Pontevedra, en
mar aberto.”

Santiago de Compostela, 5 de febreiro de 2018

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

Asinado dixitalmente por:

Xosé Luis Bará Torres na data 05/02/2018 11:21:41

María Montserrat Prado Cores na data 05/02/2018 11:21:46
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Xose Luis Rivas Cruz na data 05/02/2018 11:21:47

Olalla Rodil Fernández na data 05/02/2018 11:21:50

Noa Presas Bergantiños na data 05/02/2018 11:21:54

Ana Pontón Mondelo na data 05/02/2018 11:21:59
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Á Mesa do Parlamento

Partido dos
Socialistas
de Galicia

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

O Parlamento galego insta a Xunta de Galicia a implantar, de maneira
urxente, o servizo de hemodinámica 24 horas no Complexo
Hospitalario Universitario de Ourense, co fin de respectar os principios
de equidade e seguridade dos e das pacientes.
Pazo do Parlamento, 2 de febreiro de 2018
Asdo.: Noela Blanco Rodríguez
Raúl Fernández Fernández
Julio Torrado Quintela
Deputada e deputados do G.P. dos Socialistas de Galicia
Asdo.: Xoaquín Fernández Leiceaga
Portavoz do G.P. dos Socialistas de Galicia
Asinado dixitalmente por:
Noela Blanco Rodríguez na data 05/02/2018 14:18:15
Raúl Fernández Fernández na data 05/02/2018 14:18:21
Julio Torrado Quintela na data 05/02/2018 14:18:26
Xoaquín María Fernández Leiceaga na data 05/02/2018 14:18:31
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Á Mesa do Parlamento
O Grupo Parlamentario Popular de Galicia, a través do seu Portavoz, e por
iniciativa das deputadas e deputados Paula Prado del Río, Alberto Pazos
Couñago, César Fernández Gil, Jacobo Moreira Ferro, Isabel Novo Fariña,
Antonio Mouriño Villar e Julia Rodríguez Barreira, ao abeiro do disposto nos
artigos 160 e concordantes do Regulamento da Cámara, presenta ante esa
Mesa, a seguinte Proposición non de Lei para o seu debate en Pleno.
Exposición de Motivos:
O 13 de maio de 2013 asinouse o convenio de colaboración entre a Xunta de
Galicia, a Federación Galega de Municipios e Provincias e as Deputacións
Provinciais, en materia de emerxencias e prevención e defensa contra incendios
forestais, para a creación e implantación dos grupos de emerxencia
supramunicipais .
Actualmente os Grupos de Emerxencia Supramunicipais (GES) complementan a
atención das emerxencias e extinción de incendios forestais, xunto cos parques
de bombeiros municipais e os parques comarcais cubrindo as zonas
desprovistas de servizos de emerxencia, cun ámbito de actuación superior ao
municipal. Asemade, estes grupos participan activamente nas labores de
prevención de incendios.
O longo da súa vixencia o convenio GES, foi obxecto de distintas modificacións
que tiveron por obxecto a mellora do seu contido adecuándoo as demandas que
xurdiron e procedendo á subsanación das deficiencias detectadas coma
consecuencia da experiencia derivada xestión do mesmo, así, modificouse a
delimitación territorial e composición dalgún dos grupos, as súas funcións ou o
seu financiamento.
A día de hoxe, seguen existindo aspectos mellorables, no referente a
organización e funcionamento destes grupos, pero é practicamente unánime a
opinión, tanto por parte da sociedade coma das Administracións Públicas
implicadas, de que os Grupos de Emerxencia Supramunicipais, están a

81213

desenvolver un labor encomiable en materia de emerxencias e de prevención de
incendios forestais.
O convenio actual, xunto coas súas addendas teñen un período de vixencia que
remata o 31 de decembro de 2018, polo que compre que a Comisión de
Seguimento dos GES estude a continuidade e integración dos Grupos de
Emerxencia Supramunicipais no novo Plan de emerxencias de Galicia, no
momento en que remate a vixencia do convenio actual.
Por todo o exposto, o Grupo Parlamentario Popular de Galicia presenta a
seguinte Proposición non de Lei en Pleno:
“O Parlamento de Galicia insta a Xunta de Galicia a estudar, no seo da Comisión
de Seguimento dos GES, o réxime xurídico dos Grupos de Emerxencia
Supramunicipais no momento en que remate a vixencia do actual convenio.”

Santiago de Compostela, 5 de febreiro de 2 018.

Asinado dixitalmente por:
Pedro Puy Fraga na data 05/02/2018 14:23:38
Paula Prado Del Río na data 05/02/2018 14:23:54
Alberto Pazos Couñago na data 05/02/2018 14:24:13
César Manuel Fernández Gil na data 05/02/2018 14:24:29
Jacobo Moreira Ferro na data 05/02/2018 14:24:39
María Isabel Novo Fariña na data 05/02/2018 14:24:54
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Antonio Mouriño Villar na data 05/02/2018 14:25:46
María Encarnación Amigo Díaz na data 05/02/2018 14:26:02
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Á Mesa do Parlamento

Partido dos
Socialistas
de Galicia

O Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, por iniciativa das
súas deputadas e do seu deputado Noela Blanco Rodríguez, María
Luisa Pierres López e Julio Torrado Quintela, a través do seu
portavoz e ao abeiro do disposto no artigo 160 do Regulamento da
Cámara, presenta ante esa Mesa a seguinte proposición non de lei para
o seu debate en Pleno.
Exposición de motivos
A desigualdade entre mulleres e homes ten o seu reflexo como noutros
moitos ámbitos, no mundo do traballo e nas relacións interpersoais que
no mesmo se articulan conformando unha distinta posición de saída en
canto ás oportunidades de acceso a un emprego de calidade,
principalmente naqueles sectores mellor remunerados, así como no
desenvolvemento da súa carreira profesional.
No referente ao emprego, o traballo, a formación profesional e ámbitos
relacionados, existen directivas de importantes repercusións, que van
dende a 75/117/CEE, relativa ao principio de igualdade na retribución,
ata a Directiva 2006/54/CE. O obxectivo desta última é simplificar,
modernizar e mellorar a lexislación comunitaria no ámbito da
igualdade de trato entre homes e mulleres en asuntos de emprego e
ocupación, reunindo nun único texto as disposicións das directivas
sobre este tema, co fin de facelas máis claras e eficaces. A través delas
se foron recollendo as necesidades de regulamentación nas políticas
económicas dos estados e na vida laboral de homes e mulleres.
O Tratado de Amsterdam, que entrou en vigor en 1999, marcou un
punto de inflexión en canto á incorporación efectiva do principio de
igualdade no ámbito do emprego, ao abrir co seu artigo 141.4 a
posibilidade de articular accións positivas para as mulleres, de cara a
lograr a igualdade real.
No ámbito estatal veuse desenvolvendo unha adaptación normativa
extensa co obxectivo de trasladar todo o acervo comunitario existente
en materia de igualdade entre homes e mulleres, asunto xa recollido en
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1978 pola Constitución nos seus artigos 14 e 9.2.

Partido dos
Socialistas
de Galicia

A Lei Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para a igualdade efectiva de
mulleres e homes, establece no seu Título IV, capítulos I ao IV, toda
unha batería de medidas para garantir o dereito ao traballo en
igualdade de oportunidades.
No eido autonómico, a Lei 7/2004, de 16 de xullo, galega para a
igualdade de mulleres e homes, aborda no Capítulo VI a igualdade
laboral, establecendo no seu artigo 23 o Programa de apoio ás empresas
con plans de igualdade, con medidas como o outorgamento de
subvencións; a concesión do distintivo de excelencia en políticas de
igualdade, ou a preferencia na concesión de contratos con esta
administración.
Como un paso máis na efectiva consecución de ditos obxectivos de
igualdade, aprobouse no Parlamento de Galicia a Lei 2/2007 de 28 de
marzo do traballo en igualdade das mulleres de Galicia. Unha lei
consensuada coas organizacións empresariais e sindicais, cos
municipios, coas asociacións de mulleres, coa sociedade civil.
Unha lei que avanza propostas para introducir a igualdade de forma
transversal na esfera laboral, que aposta pola plena incorporación das
mulleres en clave de igualdade no mundo do traballo e da empresa, que
considera a homes e mulleres imprescindibles para o crecemento
económico e para o incremento do tecido produtivo.
A precariedade e os baixos salarios que veñen caracterizando ao
mercado laboral nestes últimos anos teñen a súa máxima expresión nas
mulleres. Entre 2014 e 2016, a fenda salarial creceu en Galicia ata os
4.513 euros, debido ao incremento da precariedade que afecta
principalmente ás mulleres, que copan segundo datos da EPA o 77 %
das xornadas parciais en Galicia, ao que hai que engadir a maior
dificultade para encontrar emprego.
A discriminación salarial afecta a todos os sectores, aínda que non na
mesma proporción. Agricultura, gandaría, silvicultura e pesca
encabezan a desigualdade na remuneración por sexos, onde o salario é
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de media un 30,3 % máis alto que o das mulleres. Segundo os datos que
se reflicten do último informe de inserción laboral dos titulados da
comunidade autónoma elaborado pola Axencia para a Calidade do
Sistema Universitario de Galicia, coa mesma preparación tres anos
despois de concluír os seus estudios de especialización, os homes
cobran 228 euros máis que as mulleres.
A ausencia de concienciación e implicación en canto á aplicación de
medidas preventivas nos centros de traballo, supuxeron sempre unha
materia pendente, situación que se foi deteriorando nos últimos anos
como consecuencia da crise económica, sendo a prevención xunto co
emprego, as primeiras medidas de aforro que poñen en marcha os
empresarios. Sen ánimo de ser pesimistas e asumindo que os avances
foron moi importantes, a realidade é que na maioría das empresas,
realízanse avaliacións de riscos xenéricas sen entrar na avaliación dos
postos de traballo e moito menos, en avaliar de maneira específica, as
repercusións que determinadas substancias, tarefas, xornada,
procedementos, etc. poden ter na saúde da nai xestante ou no fillo/a.
Debe ser prioritaria a posta en marcha de medidas preventivas, ben
eliminando os riscos ou ben realizando o cambio de posto ou funcións,
por dúas razóns: en primeiro lugar polo dereito fundamental de protexer
a saúde e seguridade da nai e/ou o fillo/a e en segundo lugar, para non
dar lugar innecesariamente a prestacións que se pagan coas cotas de
todos os/as afiliados/as ao sistema, cando esta é unha cuestión que
corresponde ao empresario abordar e solucionar. A realidade é que en
numerosas empresas non se aplica ou se aplica moi
deficientemente o contido íntegro do artigo 26 da LPRL, se se
controlasen de forma eficaz que todas as empresas teñan as avaliacións
realizadas e especificados os postos de traballo exentos de risco para as
situacións de embarazo e lactación, estaría moito máis protexida a
muller embarazada e a súa descendencia e evitaríase a controversia nos
xulgados.
O convenio 189 da Organización Internacional do Traballo (OIT),
sobre a equiparación do traballo doméstico, que foi asinado en 2011 e
xa foi ratificado por 23 países, entrou en vigor o pasado 5 de setembro
de 2013, estendendo os dereitos laborais fundamentais aos e as
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traballadoras domésticas de todo o mundo.

Partido dos
Socialistas
de Galicia

O pasado 8 de maio de 2013 na Comisión de Emprego e Seguridade
Social do Congreso dos Deputados, aprobouse por unanimidade unha
emenda transaccional á Proposición non de lei sobre ratificación do
Convenio número 189 da OIT e a Recomendación número 201 sobre o
traballo decente para as traballadoras e traballadores domésticos,
compromiso a pesares do cal o Goberno de España aínda non levou a
ratificación ao Congreso, deixando aos traballadores e traballadoras do
fogar en condicións de desigualdade con respecto ao resto de sectores.
Durante este tempo, a indiferenza e o desinterese por parte das
institucións xunto coa reforma laboral, favoreceron o retroceso dos
dereitos laborais e impediron sistematicamente a súa extensión nun
sector totalmente precarizado, sen a protección e a cobertura social que
teñen outras actividades económicas, e con taxas moi elevadas de
economía mergullada. Do elevado número de altas na Seguridade
Social das empregadas do fogar rexistrado en 2012 coa Lei de
regularización do servizo doméstico, entón incorporáronse 7.170
traballadoras, pasouse a un arrefriado das afiliacións.
Dende o Grupo Socialista consideramos que esta preocupante situación
require intensificar os esforzos para a posta en marcha de accións
positivas concretas que eliminen as diferenzas nas condicións de
traballo e, en particular na remuneración entre mulleres e homes.
Por todo o exposto, o Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
presenta a seguinte proposición non de lei para o seu debate en Pleno:
A) O Parlamento galego insta a Xunta de Galicia a:
1. Establecer un Acordo Marco de Actuación estable e continuada
no tempo coa Delegación Territorial da Inspección de Traballo e
Seguridade Social, adscrita ao Ministerio de Emprego e
Seguridade Social, contra a Brecha Salarial e pola Igualdade
Efectiva no Traballo.
1.1 No marco deste acordo, poñerase en marcha unha fiestra
única para a recepción de consultas e denuncias sobre a fenda
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salarial de xénero e a igualdade de oportunidades no aceso ao
mercado laboral e condicións de traballo, como un mecanismo para
a coordinación interinstitucional.
2. Cumprir a Lei 2/2007 de 28 de marzo do Traballo en Igualdade
das Mulleres de Galicia.
3. Redactar e difundir un monográfico sobre fenda salarial en
Galicia cada 22 febreiro, Día para a Igualdade Salarial entre
Mulleres e Homes.
4. Potenciar á integración da igualdade na formación profesional e
no ensino universitario a través da:
4.1 Elaboración de datos sobre porcentaxes de alumnas e
graduadas así como sobre as saídas profesionais nos programas
de orientación preuniversitaria co fin de potenciar o perfil das
titulacións entre as alumnas.
4.2 Posta en marcha dunha campaña de sensibilización na
formación profesional para favorecer a presenza de mulleres en
disciplinas masculinizadas.
4.3 Toma de medidas de comunicación que incidan nunha
elección de estudos e saída profesional non sesgada por cuestións
de xénero.
4.4 Favorecer a igualdade de oportunidades entre mulleres e
homes mediante actuacións tendentes a evitar calquera tipo de
discriminación, a eliminar a segregación profesional horizontal e
vertical e a eliminar a totalidade das desvantaxes de partida que
afecten o colectivo das mulleres, no desenvolvemento das súas
competencias sobre deseño dos contidos dos títulos de formación
profesional, autorización, xestión e homologación dos centros
formativos, programación e execución de actuacións concretas,
información e orientación profesional, avaliación da calidade e
cantas outras poida asumir no marco da Lei orgánica 5/2002, do
19 de xuño, das cualificaciones e da formación profesional.
5. Priorizar nas políticas activas de emprego da situación das
mulleres do medio rural e das mulleres do sector marítimopesqueiro implantando programas e medidas destinadas á súa
efectiva inserción laboral.
6. Poñer en marcha actuacións dirixidas ao fomento do
empresariado feminino, fundamentalmente a respecto da:
formación empresarial, axudas económicas para a creación de
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empresa, servizos de asesoramento empresarial, servizos de
titoría na creación e mellora de empresa, apoio á constitución de
redes empresariais, fomento da participación nas canles de
promoción, publicidade e comercialización de servizos e
produtos.
7. Incrementar durante a X lexislatura as medidas de apoio
económico e técnico para a implantación voluntaria de plans de
igualdade ou de outras medidas de promoción da igualdade,
facendo especial fincapé no incremento da porcentaxe en casos
de subrepresentación das mesmas e na adaptación dos tempos e
horarios laborais.
B) O Parlamento galego insta a Xunta de Galicia a solicitar ao
Goberno de España:
1. Promover unha Lei de igualdade salarial entre homes e mulleres
que garanta de forma real e efectiva tanto a distribución social
dos traballos domésticos, como a retribución para o desempeño
dun traballo de igual valor, removendo todos os obstáculos
(acceso, formación, promoción, conciliación...) que o dificultan.
2. Garantir o cumprimento da normativa vixente en materia de
prevención de riscos laborais nos casos de embarazo ou
lactación, levando a cabo, entre outras, as seguintes actuacións:
a) Promover campañas da Inspección de Traballo e da
Seguridade Social para esixir á empresa que realice a avaliación
inicial de todos os postos de traballo, para determinar que postos
están exentos de riscos para o embarazo ou lactación e iso aínda
que non exista nese momento ningunha traballadora en situación
de embarazo ou lactación.
b) Promover campañas da Inspección de Traballo e da
Seguridade Social para que no caso de que exista unha
traballadora en situación de embarazo ou lactación se realicen
avaliacións específicas, avaliando o posto en función da situación
individual (embarazo ou lactación) e das características especiais
da nai embarazada ou en período de lactación.
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c) Impulsar protocolos de actuación para as Mutuas
Colaboradoras na xestión da Seguridade Social, que inclúan
entre os riscos protexidos os que puidesen afectar no embarazo e
a lactación.
d) Aumentar as inspeccións de traballo en empresas e no
ámbito da administración pública para evitar calquera tipo de
discriminación das traballadoras embarazadas e en período de
lactación.
3. Ratificar, sen dilación, o Convenio número 189 da OIT e a
Recomendación número 201 sobre o traballo decente para as
traballadoras e os traballadores domésticos.

Asdo.: Noela Blanco Rodríguez
María Luisa Pierres López
Julio Torrado Quintela
Deputadas e deputado do G.P. dos Socialistas de Galicia
Asdo.: Xoaquín Fernández Leiceaga
Portavoz do G.P. dos Socialistas de Galicia

Asinado dixitalmente por:
Noela Blanco Rodríguez na data 05/02/2018 14:22:19
María Luisa Pierres López na data 05/02/2018 14:22:25
Julio Torrado Quintela na data 05/02/2018 14:22:29
Xoaquín María Fernández Leiceaga na data 05/02/2018 14:22:34
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O Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, por iniciativa das
súas deputadas e do seu deputado Noela Blanco Rodríguez, Raúl
Fernández Fernández, María Luisa Pierres López e Patricia Vilán
Lorenzo, a través do seu portavoz e ao abeiro do disposto no artigo 160
do Regulamento da Cámara, presenta ante esa Mesa a seguinte
proposición non de lei para o seu debate en Pleno.
Exposición de motivos
O servizo ferroviario de viaxeiros entre a comarca do Ribeiro e
Ourense, que xestiona Renfe, suprimiu a maioría dos servizos de tren
que tradicionalmente se viñan prestando, resultando os existentes na
actualidade, inadecuados e pouco útiles para as necesidades de
mobilidade dos veciños e veciñas que se desprazar a Ourense a
traballar, estudar, xestionar asuntos nas diferentes administracións...
Na actualidade o horario dos trens que fan este percorrido é o seguinte:
Tren 12604.- Ribadavia 8:35 à Ourense (8:55h).
Tren 12608.- Ribadavia 16:13 à Ourense (16:34)h.
Tren 12601.- Ourense 12:08 à Ribadavia (12:28)h
Tren 12605.- Ourense 21:00 à Ribadavia (21:19)h
Hai ter en conta que a viaxe Ribadavia-Ourense é un traxecto de 20
minutos de duración, e o billete ida e volta ten un prezo de 5 €, o que
debera facer posible organizar viaxes que comuniquen aos 20.000
veciños e veciñas da comarca do Ribeiro coa capitalidade da provincia
de forma rápida, económica, e nun medio ecolóxico aproveitando unha
infraestrutura existente, que non require inversións e permite aproveitar
e rendibilizar recursos materiais e humanos.
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O Parlamento galego insta a Xunta de Galicia a solicitar ao Goberno de
España:
1. Declarar de Obrigación Servizo Público (OSP) o traxecto
ferroviario entre Ribadavia e Ourense.
2. Recuperar os horarios e frecuencias suprimidas no traxecto
ferroviario entre Ribadavia e Ourense.
3. Garantir que o transporte de viaxeiros que se presta entre
Ribadavia e Ourense se leve a cabo en horarios que permitan o
viaxe de ida e regreso nos horarios utilizados para traballo e
estudos como mínimo cunha frecuencia de mañá e outra de tarde.

Pazo do Parlamento, 5 de febreiro de 2018
Asdo.: Noela Blanco Rodríguez
Raúl Fernández Fernández
María Luisa Pierres López
Patricia Vilán Lorenzo
Deputadas e deputado do G.P. dos Socialistas de Galicia
Asdo.: Xoaquín Fernández Leiceaga
Portavoz do G.P. dos Socialistas de Galicia

Asinado dixitalmente por:
Noela Blanco Rodríguez na data 05/02/2018 14:28:21
Raúl Fernández Fernández na data 05/02/2018 14:28:26
María Luisa Pierres López na data 05/02/2018 14:28:32
Patricia Vilán Lorenzo na data 05/02/2018 14:28:36
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Xoaquín María Fernández Leiceaga na data 05/02/2018 14:28:41
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O Grupo Parlamentar de En Marea, por iniciativa da súa deputada Eva Solla
Fernández e ao abeiro do disposto no artigo 160 do Regulamento da Cámara,
presenta a seguinte Proposición non de lei para o seu debate en Pleno.

Exposición de motivos
Na última visita ao CHUO, informábanos a Comisión de Centros das
mobilizacións previstas por parte das traballadoras e traballadores da empresa
FERROVIAL que presta servizos tanto de limpeza como de mantemento para o
CHUO.
Denunciaban unha situación de precariedade absoluta vulneración do Convenio
Colectivo, cunha falta total de efectivos humanos e materias nun contexto de
incremento da carga de traballo, agudizada pola ampliación do propio hospital.
Pese a dita ampliación, nin a empresa nin a Xunta de Galicia mostraron interese
algún sobre a necesidade de incremento de persoal polo debido o aumento do
espazo. Denunciando que no caso da limpeza, están a recibir a orde de “limpar de
pasada”.
O persoal do servizo de mantemento, denuncia tamén que non se están a pagar os
festivos e fin de semana así como o plus de perigosidade, causando un agravio
comparativo respecto do persoal de outros centros da provincia xestionados pola
mesma empresa.
Unha vez máis, cando se trata da defensa dos servizos públicos e os dereitos de
traballadoras e traballadores, o Goberno do Partido Popular mantense pasivo ante
unha situación que xa pasou de mobilización a folga.
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Por todo o anterior, o Grupo Parlamentario de En Marea presenta a seguinte
Proposición non de lei:
O Parlamento de Galicia insta á Xunta de Galicia a realizar as actuacións
necesarias de cara a esixir á empresa FERROVIAL a cumprir e respectar os
dereitos laborais do persoal.
Santiago de Compostela, 5 de febreiro de 2018

Asdo.: Eva Solla Fernández,

Asdo.: Luís Villares Naveira

Deputada do G.P. de En Marea.

Voceiro do G.P. de En Marea.

Asinado dixitalmente por:

Eva Solla Fernández na data 05/02/2018 17:10:23

Luis Villares Naveira na data 05/02/2018 17:10:27
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O Grupo Parlamentario de En Marea, a iniciativa do seu deputado Davide
Rodríguez Estévez e da súa deputada Paula Quinteiro Araújo, e a través do
seu voceiro, Luís Villares Naveira, o abeiro do disposto no artigo 160 do
Regulamento da Cámara, presenta a seguinte Proposición non de lei, para o seu
debate en Pleno, sobre o atraso nos pagos das axudas da PAC.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:
A Política Agrícola Común supón unha das claves para a financiación do medio
rural galego. Cunha dotación anual de preto de 400 millóns de euros asignados a
Galicia, que a Xunta ten a obriga de xestionar se queren que os fondos cheguen
ao medio rural galego, estrutúrase a través de dous fondos: Fondo Europeo
Agrícola

de

Garantía

(FEAGA)

e

o

Fondo

Europeo

Agrícola

de

Desenvolvemento Rural (FEADER).
En relación co FEAGA, trátase de 170 millóns de euros anuais, financiados ao
100% pola Unión Europea e que contribúen fundamentalmente a paliar a
diferenza entre a renda no ámbito urbano e a renda no ámbito rural.
A campaña comeza no mes de febreiro mediante a aprobación da denominada
como Orde da PAC. No ano 2017, dende a Consellería de Medio Rural,
prometíanse moi felices cos cambios anunciados pola Conselleira, o anunciar que
ían incrementarse os fondos e os beneficiarios en máis de 2.000 respecto ao ano
anterior.
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O calendario de pagos comeza oficialmente o 16 de outubro, co denominado
como anticipo da Política Agrícola Común. A posibilidade de anticipar o 70%
das axudas da PAC entre o 16 de outubro e o 30 de novembro.
Pois ben, o pasado ano 2017, Galiza foi das últimas en pagar e pagou 20 millóns
de euros menos que o ano anterior, é dicir, perdeuse pola xestión da Consellería
do Medio Rural en 2017: 20.781.410.85 euros do anticipo da PAC. Isto é, en
Galiza pagouse nas últimas dúas semanas posibles, podendo haber pagado desde
o 16 de outubro.

Por todo o exposto anteriormente o Grupo Parlamentario de En Marea formula a
seguinte Proposición non de lei para o seu debate en Pleno.
O Parlamento de Galiza insta a Xunta de Galiza a adiantar os pagos da PAC
como fan noutras comunidades autónomas e facelo efectivo na primeira data
posible, e non como fixeron no pasado ano 2017.
Santiago de Compostela, 6 de febreiro de 2018.

Asdo.: Davide Rodríguez Estévez
Paula Quinteiro Araújo
Deputado e deputada do G.P. de En Marea
Luís Villares Naveira
Voceiro do G.P. de En Marea.
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Asinado dixitalmente por:
David Rodríguez Estévez na data 06/02/2018 13:33:49
Paula Quinteiro Araújo na data 06/02/2018 13:34:01
Luis Villares Naveira na data 06/02/2018 13:34:07
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O Grupo Parlamentar de En Marea, por iniciativa das súas deputadas Paula
Quinteiro Araújo e Paula Vázquez Verao e do seu deputado Marcos Cal Ogando,
ao abeiro do disposto no artigo 160 do Regulamento da Cámara, presenta a
seguinte Proposición non de lei para o seu debate en Pleno.

Exposición de motivos
A mutilación xenital feminina é un feito que supón violencia contra as mulleres
que a sofren e afecta de maneira directa á saúde física, psicolóxica, sexual e
reprodutiva.
Supón unha violación dos dereitos humanos. Esta práctica, afecta, segundo datos
da Organización Mundial da Saúde, aproximadamente a 40 millóns de nenas e
mulleres no mundo.
Reflexa unha gran desigualdade entre os sexos e constitúe unha forma extrema
de discriminación da muller.
A Asemblea Xeral da ONU aprobou, o 27 de novembro do 2012, unha resolución
prohibindo a práctica da mutilación xenital feminina e insta aos Estados
membros a súa prohibición, erradicación e castigo.
Case 3 millóns de nenas son sometidas á ablación cada día no mundo, segundo os
datos de distintas ONGs, que tamén alertan de que máis de 18000 nenas poden
sufrir a mutilación xenital no Estado español neste ano 2018.
Por todo o exposto, o Grupo Parlamentar de En Marea presenta a seguinte
Proposición non de Lei para o seu debate en Pleno:
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O Parlamento galego insta a Xunta de Galicia a:
1. Elaborar un Plan de actuacións concretas contra a mutilación xenital feminina,
dirixido tanto a poboación en risco, como ao seu entorno e a todo o persoal
profesional implicado na prevención e atención destas nenas e mulleres en risco.
Todas estas medidas deberán levar consigo unha serie de prazos para a súa
implementación e avaliación.
2. Que a elaboración do Plan de actuacións contra a mutilación xenital feminina
conte coa participación de representantes da poboación afectada e en risco, así
como coas súas asociacións, mediadoras culturais e organizacións non
gobernamentais, implicadas na realidade da mutilación xenital feminina.
Santiago de Compostela, 6 de febreiro de 2018.

Asinado dixitalmente por:

Paula Quinteiro Araújo na data 06/02/2018 13:50:26

Paula Vázquez Verao na data 06/02/2018 13:50:35

Marcos Cal Ogando na data 06/02/2018 13:50:39
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Luis Villares Naveira na data 06/02/2018 13:50:47
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O Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, por iniciativa da
súa deputada e dos seus deputados Noela Blanco Rodríguez, Raúl
Fernández Fernández e Julio Torrado Quintela, a través do seu
portavoz e ao abeiro do disposto no artigo 160 do Regulamento da
Cámara, presenta ante esa Mesa a seguinte proposición non de lei para
o seu debate en Pleno.
Exposición de motivos
A construción dos novos centros de saúde comprometidos polo Sr.
Feijoo dende a súa chegada ao Goberno da Xunta de Galicia no ano
2009, é un dos mellores exemplos do fracaso, das mentiras, das
trampas, da ocultación, e da privatización indiscriminada que
caracteriza a xestión sanitaria levada a cabo baixo o seu mandato.
Pola contra, dende o Grupo Parlamentario Socialista sempre
consideramos unha prioridade a posta en marcha dun Plan xeral de
reordenación, modernización e mellora da rede de centros de saúde de
Atención Primaria, a fin de que este servizo asistencial básico sexa o
máis axeitado ás necesidades actuais.
Dende que chegou o PP de Feijoo ao Goberno foi mudando os
compromisos ano tras ano, mesmo modificando os nomes dos concellos
onde se ían construír os centros nun baile de nomes intolerable, sobre
todo para aqueles concellos nos que fixeron o esforzo de adquirir os
terreos para cederllos á Xunta de Galicia co propósito de que esta
cumprira co compromiso de construír estas novas infraestruturas. Un
dos exemplos deste desleixo dos gobernos do PP é o Centro de Saúde
de Ribadavia. A capital e a comarca do Ribeiro necesitan un novo
centro de saúde para atender á poboación, tendo en conta os problemas
estruturais que presenta o agora existente con 30 anos de antigüidade,
aos que hai que engadir a súa localización a beiras do Avia, nunha zona
inundable e con exceso de humidade.
A iniciativa de construír un centro de saúde noutra zona de Ribadavia
partiu no ano 2007 do equipo de Goberno do Concello, e en setembro
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de 2008 producíase a cesión á Xunta de Galicia dunha parcela no
Campo da Feira adquirida a particulares cun gasto aproximado de
30.000 euros. Ao mes seguinte, a Consellería de Sanidade licitaba a
redacción do proxecto, ascendendo o investimento calculado polos
técnicos a 2.890.000 euros, para un edificio de dúas plantas e un total
de 2.500 metros cadrados útiles. Aprobouse ademais por parte do
Concello de Ribadavia unha modificación puntual da superficie, que
antes era rústica e agora é dotacional, e como tal se contempla no futuro
Plan Xeral de Ordenación.
Na actualidade a construción desta infraestrutura segue paralizada, e
sen previsión de que comece a execución do proxecto nos vindeiros
meses.
Por todo o exposto, o Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
presenta a seguinte proposición non de lei para o seu debate en Pleno:
O Parlamento galego insta a Xunta de Galicia a comezar durante o ano
2018 as obras de construción do novo centro de saúde de Ribadavia.

Pazo do Parlamento, 6 de febreiro de 2018
Asdo.: Noela Blanco Rodríguez
Raúl Fernández Fernández
Julio Torrado Quintela
Deputada e deputados do G.P. dos Socialistas de Galicia
Asdo.:Xoaquín Fernández Leiceaga
Portavoz do G.P. dos Socialistas de Galicia
Asinado dixitalmente por:
Noela Blanco Rodríguez na data 06/02/2018 17:50:03
Raúl Fernández Fernández na data 06/02/2018 17:50:08
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Julio Torrado Quintela na data 06/02/2018 17:50:13
Xoaquín María Fernández Leiceaga na data 06/02/2018 17:50:17
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O Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, por iniciativa das
súas deputadas e do seu deputado Patricia Vilán Lorenzo, Juan
Manuel Díaz Villoslada e Matilde Begoña Rodríguez Rumbo, a
través do seu portavoz, e ao abeiro do disposto no artigo 160 do
Regulamento da Cámara, presenta ante esa Mesa a seguinte
proposición non de lei para o seu debate en Pleno.
Exposición de motivos
A Lei 18/2011, do 5 de xullo, reguladora do uso das tecnoloxías da
información e comunicación na Administración de xustiza, regulou por
vez primeira o expediente xudicial electrónico en España. A comezos
de 2016, comezaron as notificacións telemáticas a través do sistema
Lexnet, mais con multitude de problemas, pois fallan dende o comezo
medios persoais e materiais e non se deixan de producir multitude de
incidencias diarias.
Precisamente polo coñecemento de tantos problemas, dende novembro
de 2016 estamos a solicitar os custos de papel e tinta dos xulgados de
Galicia durante o ano 2015, 2016 e agora tamén 2017. Porque sabiamos
que o papel cero era unha mentira, que os xulgados imprimen todo o
que entra telematicamente e que os custos estaban disparados. Levamos
denunciándoo dende comezos de 2016 e o Goberno ocultando os datos
dende entón. Pois ben, o 25 de xaneiro de 2018 (un ano e pico despois)
temos a resposta que xa sabiamos, o custo de papel e de impresión
dende que entrou o papel cero é case o 45 % máis que cando non o
había.
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Por todo o exposto, o Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
presenta a seguinte proposición non de lei para o seu debate en Pleno:

Partido dos
Socialistas
de Galicia

O Parlamento galego insta a Xunta de Galicia a constituír comisións de
seguimento sobre a aplicación do chamado “papel cero” en Galicia, coa
fin de protexer os dereitos á tutela xudicial efectiva e á seguridade
xurídica, e a estudar a posibilidade dun período de transición no que se
poida simultanear a presentación telemática coa realizada en papel, ata
que se garanta o correcto funcionamento do sistema Lexnet.

Pazo do Parlamento, 6 de febreiro de 2018
Asdo.: Patricia Vilán Lorenzo
Juan Manuel Díaz Villoslada
Matilde Begoña Rodríguez Rumbo
Deputadas e deputado do G.P. dos Socialistas de Galicia
Asdo.: Xoaquín Fernández Leiceaga
Portavoz do G.P. dos Socialistas de Galicia
Asinado dixitalmente por:
Patricia Vilán Lorenzo na data 06/02/2018 17:54:47
Juan Manuel Díaz Villoslada na data 06/02/2018 17:54:53
Matilde Begoña Rodríguez Rumbo na data 06/02/2018 17:54:58
Xoaquín María Fernández Leiceaga na data 06/02/2018 17:55:00
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Á Mesa do Parlamento

Partido dos
Socialistas
de Galicia

O Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, por iniciativa dos
seus deputados e da súa deputada Abel Losada Alvarez, Luis Manuel
Álvarez Martínez, Concepción Burgo López, José Antonio Quiroga
Díaz e José Manuel Pérez Seco, a través do seu portavoz e ao abeiro
do disposto no artigo 160 do Regulamento da Cámara, presenta ante esa
Mesa a seguinte proposición non de lei en Pleno.
Exposición de motivos
Os veciños e veciñas de Veira do Río na parroquia de Santa María
Maior e Lindín de Mondoñedo están preocupados e alarmados polos
traballos de explotación na canteira desta parroquia, na que desenrola a
súa actividade a empresa PIVERI S.L.
De feito os propios veciños crearon unha asociación que leva por nome
“Afectados polas louseiras do Val do Río Baos”, da que xa forman
parte 15 familias. E a día de hoxe xa presentaron varias denuncias ante
o Concello e a Valedora para denunciar a situación actual.
Segundo os propios afectados esta canteira está levando a cabo
traballos sen as normas de seguridade que marca a normativa de
explotación das mesmas. Concretamente, poñen como exemplo que se
realizan voaduras sen avisar aos veciños colindantes, e a casa máis
próxima ten gretas no seu interior. E tamén advirten que non poden
acceder aos seus propios terreos particulares para explotalos; xa que por
dentro da canteira existe un camiño veciñal que a día de hoxe está
completamente intransitable.
O Grupo Socialista puido constatar que este recinto carece de peche
perimetral de seguridade, e tampouco conta cunha valla ou elemento
que impida o acceso á mesma. Na entrada só hai un cartel que impide o
acceso as instalacións, cando é un recinto onde se fan as voaduras,
ademais de traballar con maquinaria pesada e de gran tonelaxe.
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Por todo o exposto, o Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
presenta a seguinte proposición non de lei para o seu debate en Pleno:
Partido dos
Socialistas
de Galicia

O Parlamento galego insta a Xunta de Galicia:
1. A facer cumprir as normas de seguridade persoas e bens na
explotación da canteira da empresa PIVERI S.L. no concello de
Mondoñedo.
2. A facer cumprir as normas de seguridade laboral na explotación da
canteira da empresa PIVERI S.L. no concello de Mondoñedo.
3. A facer cumprir as normas medioambientais na explotación da
canteira da empresa PIVERI S.L. no concello de Mondoñedo.

Pazo do Parlamento, 6 de febreiro de 2018
Asdo.: Abel Losada Álvarez
Luis Manuel Álvarez Martínez
Concepción Burgo López
José Antonio Quiroga Díaz
José Manuel Pérez Seco
Deputados e deputada do G.P. dos Socialistas de Galicia

Asdo.: Xoaquín Fernández Leiceaga
Portavoz do G.P. dos Socialistas de Galicia
Asinado dixitalmente por:
Abel Fermín Losada Álvarez na data 06/02/2018 18:01:59
Luis Manuel Álvarez Martínez na data 06/02/2018 18:02:06
Maria de la Concepción Burgo López na data 06/02/2018 18:02:13
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José Antonio Quiroga Díaz na data 06/02/2018 18:02:20
Jóse Manuel Pérez Seco na data 06/02/2018 18:02:29
Xoaquín María Fernández Leiceaga na data 06/02/2018 18:02:37
Partido dos
Socialistas
de Galicia

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

81241

Á MESA DO PARLAMENTO

O Grupo Parlamentar de En Marea, por iniciativa da súa deputada Eva Solla
Fernández, ao abeiro do artigo 160 do Regulamento da Cámara, presenta a
seguinte Proposición non de lei para o seu debate en Pleno.

Exposición de motivos
Fai xa moito tempo que o Complexo Hospitalario Universitario de Ourense
amosa importantes deficiencias na dotación tanto de infraestruturas como de
persoal.
A ampliación levada a cabo pola Xunta de Galicia estivo xa no seu inicio
marcada por unha mala xestión como o propio retraso da obra. Actualmente, a
situación amosase moi lonxe de mellorar e as carencias que deberan ser
solucionadas agudízanse producindo unha situación insostible tanto para
pacientes como para persoal.
O persoal leva bastante tempo manifestándose para que a Consellería solucione
esta situación que desborda totalmente.
En relación ás infraestruturas resultan especialmente graves as condicións da
cociña, que xunto coa deficiencia de persoal, ten que facer fronte a situación de
elaborar mil menús por quenda nun contexto de absoluta precariedade, non
estando dotado de cociña o novo edificio e atopándose nunha situación de
deficiencia total a cociña antiga, circunstancia denunciada tanto á inspección de
traballo como á inspección de sanidade.

81242

Por todo o anterior o Grupo Parlamentario de En Marea presenta a seguinte
Proposición non de lei:
O Parlamento de Galicia insta á Xunta de Galicia a dotar ao CHUO dunha cociña
propia e de calidade adaptada ás necesidades do hospital.
Santiago de Compostela, 6 de febreiro de 2018.

Asdo.: Eva Solla Fernández,

Asdo.: Luís Villares Naveira

Deputada do G.P. de En Marea.

Voceiro do G.P. de En Marea.

Asinado dixitalmente por:

Eva Solla Fernández na data 06/02/2018 18:06:26

Luis Villares Naveira na data 06/02/2018 18:06:54
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Á MESA DO PARLAMENTO

O Grupo Parlamentar de En Marea, por iniciativa da súa deputada Eva Solla
Fernández e ao abeiro do artigo 160 do Regulamento da Cámara, presenta a
seguinte Proposición non de lei para o seu debate en Pleno.

Exposición de motivos
Fai xa moito tempo que o Complexo Hospitalario Universitario de Ourense
amosa importantes deficiencias na dotación, tanto de infraestruturas como de
persoal.
A ampliación levada a cabo pola Xunta de Galicia estivo xa no seu inicio
marcada por unha mala xestión como o propio retraso da obra. Actualmente, a
situación amosase moi lonxe de mellorar e as carencias que deberan ser
solucionadas agudízanse producindo unha situación insostible tanto para
pacientes como para persoal.
O persoal leva bastante tempo manifestándose para que a consellería solucione
esta situación que desborda totalmente.
En relación ás infraestruturas resulta especialmente grave a situación do
mortuorio e sala de autopsia, que non conta con dotación no novo edificio, o que
provoca non ter cámara frigorífica e polo tanto non ter un espazo onde poder
deixar o cadáveres en condicións óptimas ata ser trasladados. Ademais, as
cámaras actuais non contan con camilla elevadora, situación que xa foi
denunciada ao Comité de Seguridade e Saúde.

81244

Por todo o anterior o Grupo Parlamentario de En Marea presenta a seguinte
Proposición non de lei:
O Parlamento de Galicia insta á Xunta de Galicia a:
-

Dotar o novo edificio do CHUO dun mortuorio con toda a infraestrutura
necesaria así como dunha sala de autopsias.

-

Dotar o mortuorio do antigo edificio dun elevador para as camillas.

Santiago de Compostela, 6 de febreiro de 2018.

Asdo.: Eva Solla Fernández,

Asdo.: Luís Villares Naveira

Deputada do G.P. de En Marea. Voceiro do G.P. de En Marea.

Asinado dixitalmente por:

Eva Solla Fernández na data 06/02/2018 17:43:56

Luis Villares Naveira na data 06/02/2018 17:44:05
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OFICINA PARLAMENTAR

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

Á Mesa do Parlamento
O Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego (BNG), a iniciativa
das deputadas e deputados Olalla Rodil Fernández, Luis Bará Torres, Ana Pontón
Mondelo, Xosé Luis Rivas Cruz, Montserrat Prado Cores e Noa Presas
Bergantiños, ao abeiro do disposto no Regulamento da Cámara, presenta a seguinte
Proposición non de lei para o seu debate en Pleno, sobre a promoción da lingua
galega no Bierzo e as medidas que debe adoptar o Goberno galego para tal fin.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
A lingua galega non se fala unicamente no territorio delimitado política e
administrativamente como Comunidade Autónoma. Tamén n
O artigo 21.2 da Lei de normalización lingüística sinala que o Goberno galego
“fará uso do previsto no artigo 35 do Estatuto de Autonomía a fin de protexer a lingua
galega falada en territorios limítrofes coa Comunidade Autónoma”. É dicir, “asinar
convenios con outras comunidades autónomas para a xestión e prestación de servizos
propios da exclusiva competencia delas” (artigo 35).
Desde o colectivo Fala Ceibe do Bierzo remitiron ao Bloque Nacionalista
Galego unha proposta encamiñada á aprobación dun convenio de colaboración dirixido
á promoción da lingua galega nos entes locais desta comarca.
O seu obxectivo é procurar o apoio e colaboración interinstitucional para
promover a creación dun Servizo lingüístico interadministrativo encamiñado a elaborar,
asesorar e executar labores de promoción da lingua galega entre os diversos entes locais

1
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OFICINA PARLAMENTAR

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

bercianos; a creación de páxinas web que inclúan o galego; a recuperación da toponimia
tradicional galega como elemento fundamental para conservar a nosa lingua no Bierzo;
así como a edición de diversos materiais encamiñados á promoción turística en galego
de espazos naturais como Os Ancares ou o Camiño de Santiago no Bierzo.
Cómpre lembrar que o traballo (inter)institucional encamiñado á promoción e
estudo da lingua galega na comarca do Bierzo comezou no ano 2001 coa sinatura dun
acordo de cooperación entre a Consellaría de Educación da Xunta e a súa homóloga en
Castela e León. Un instrumento que sería ampliado a través dun Protocolo Xeral de
Colaboración para a promoción da ensinanza da lingua galega asinado en 2006.
Así mesmo, o Plan Xeral de Normalización Lingüística (2004) prevé unha
batería de medidas encamiñadas a cumprir co obxectivo estratéxico de promover o
coñecemento e uso da lingua galega nos territorios fóra da comunidade.

Por todo o exposto, o Grupo Parlamentar do BNG presenta a seguinte
proposición non de lei para o seu debate en Pleno:
“O Parlamento insta a Xunta de Galiza a:
1. Iniciar un proceso de diálogo coa Junta de Castilla y León así como cos
representantes dos entes locais do Bierzo para elaborar un convenio de colaboración
para a promoción da lingua galega nas localidades bercianas.
2. Ofrecer á Junta de Castilla y León e o Consello Comarcal do Bierzo apoio
técnico e lingüístico para o desenvolvemento das medidas e accións que se consideren
oportunas co obxectivo de promover o coñecemento e uso da lingua galega nesta
comarca.
2
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3. No marco do Proxecto Toponimia de Galiza e a Comisión de Toponimia de
Galiza promover a recuperación e xeoreferenciación da toponimia tradicional en galego
nas localidades bercianas así como a divulgación e recoñecemento público.”

Santiago de Compostela, 6 de febreiro de 2018

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

Asinado dixitalmente por:

Olalla Rodil Fernández na data 06/02/2018 18:25:05

María Montserrat Prado Cores na data 06/02/2018 18:25:10

Xose Luis Rivas Cruz na data 06/02/2018 18:25:12
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Noa Presas Bergantiños na data 06/02/2018 18:25:15

Xosé Luis Bará Torres na data 06/02/2018 18:25:18

Ana Pontón Mondelo na data 06/02/2018 18:25:21
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Á Mesa do Parlamento

Partido dos
Socialistas
de Galicia

O Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, por iniciativa das súas
deputadas e do seu deputado, María Dolores Toja Suárez, Patricia Vilán Lorenzo
e Juan Manuel Díaz Villoslada, a través do portavoz e ao abeiro do disposto no
artigo 160 do Regulamento da Cámara, presenta ante esa mesa a seguinte
proposición non de lei para o seu debate en Pleno.

Desde o ano 2007 que se creou o xulgado nº 3 de Carballo, non se incrementou o
persoal nin se dotou de reforzos, e esta falta de persoal está a crear problemas.
Nesta situación está o caso dos procedementos civís, onde a carencia de persoal
impide a tramitación e axilización de asuntos. Aínda que estatisticamente nos
últimos anos non houbo un incremento de asuntos declarativos civís, atópanse co
problema da súa execución, xa que cando están rematados moitos deles pasan a
execución o que pode levar anos, provocando un grave prexuízo para a
cidadanía.

Contan os xulgados de Carballo cun só funcionario do Corpo de Auxilio
Xudicial, polo que na situación de vacacións e baixas paralízase a actividade.

Este é o caso do xulgado nº 1, no que se tramitan asuntos de violencia sobre a
muller (VSM), actualmente os servizos préstanse por dúas únicas funcionarias
que asisten o xuíz e o letrado da Administración de Xustiza. A mediados de
xaneiro, a oficina permaneceu pechada como consecuencia da baixa por IT dunha
traballadora, coincidindo coas vacacións doutra traballadora, o que puxo de
manifesto, unha vez máis, as carencias en temas de persoal do partido xudicial de
Carballo. É preciso, polo tanto, asumir o compromiso de poñer os medios que
garantan unha loita eficaz contra a violencia de xénero.

Por outra banda, en canto ao xulgado núm 1, non existen dependencias
acondicionadas que permitan que a vítima e o descendentes, no caso que existan,
poidan agardar a que se lles tome declaración ou celebre o xuízo. En ocasións as
vítimas acoden cos seus fillos e fillas e teñen que ser as funcionarias as que teñen
que atender aos menores mentres que a nai declara, o que implica que, deixen de
facer o seu traballo para coidar dos menores. Recentemente, dotáronse os
xulgados de VSM das grandes cidades galegas dun psicólogo, en Carballo non
existe. Por iso o Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia presenta a
seguinte proposición non de lei para o seu debate en comisión.
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O Parlamento de Galicia insta o Goberno galego a levar a cabo as seguintes
medidas:

Partido dos
Socialistas
de Galicia

1º) Nomear temporalmente a un funcionario de reforzo do corpo de tramitación
procesual para o Xulgado nº 1 de Carballo, dotar aos xulgados nº 2 e 3 dun
funcionario de reforzo para o corpo de tramitación procesual, incorporar un
funcionario de auxilio para reforzar o conxunto dos tres xulgados e conceder as
prolongacións de xornada ás dúas funcionarias destinadas á oficina penal.

2º) Asumir o compromiso de poñer os medios que garantan a loita eficaz contra
a violencia de xénero.

Pazo do Parlamento, 6 de febreiro de 2018

Asinado dixitalmente por:
María Dolores Toja Suárez na data 07/02/2018 10:18:51
Patricia Vilán Lorenzo na data 07/02/2018 10:19:24
Juan Manuel Díaz Villoslada na data 07/02/2018 10:19:32
Xoaquín María Fernández Leiceaga na data 07/02/2018 10:19:44
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Á Mesa do Parlamento

Partido dos
Socialistas
de Galicia

O Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, por iniciativa dos
seus deputados Abel Losada Alvarez, Xoaquín Fernández Leiceaga e
José Manuel Pérez Seco, a través do seu portavoz e ao abeiro do
disposto no artigo 160 do Regulamento da Cámara, presenta ante esa
Mesa a seguinte proposición non de lei en Pleno.
Exposición de motivos
A Lei do sector eléctrico de 1997 establecía que no caso de que as
actividades ou instalacións destinadas ao subministro eléctrico foran
gravadas, directa o indirectamente, con tributos propios das
comunidades autónomas, ou recargos sobre tributos estatais, poderían
incluír un suplemento territorial que abonarían as persoas consumidoras
desas comunidades para cubrir ese custo adicional.
En xullo de 2012 o Goberno de España aprobou un Decreto-lei de
medidas para garantir a estabilidade orzamentaria e de fomento da
competitividade. Entre outras cuestións, modificou a citada norma e
eliminou o carácter opcional do suplemento territorial, o que abría a
porta a fixar distintos prezos por comunidades en función dos tributos
autonómicos que se aplicaran ao sector, o que viña a vulnerar varios
principios constitucionais, ademais de incorrer nunha auténtica
deslealdade.
Aínda así, o Goberno quixo aplicar esta medida en 2013, incluíndo nos
prezos da electricidade un suplemento que deberían pagar as persoas
consumidoras. Sen embargo, a Comisión Nacional da Enerxía
recomendou desestimar a medida porque o citado decreto-lei non fora
desenvolvido.
Finalmente, desestimouse incluír o suplemento territorial pero a finais
de 2013, na nova Lei do sector eléctrico, o Goberno volveu á redacción
anterior. Pero aconteceu que durante cerca dun ano e medio estivo en
vigor unha norma que obrigaba a repercutir na factura ao
consumidor/consumidora dos impostos autonómicos ás compañías
eléctricas.
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As empresas recorreron a decisión do Goberno de non cobrar por este
concepto nas dúas ordes que regularon as tarifas de 2013. En xuño de
2014 e setembro de 2016, o Tribunal Supremo deulles a razón e
condenou ao Ministerio de Industria a establecer o cobro dos
suplementos territoriais. Sen embargo, a execución destes fallos
xudiciais presentou novos problemas.
A finais de decembro o Tribunal Supremo apercibiu ao ministro de
Enerxía para que antes do 20 de xaneiro iniciara a tramitación da orde
correspondente. Así o fixo, e tamén aportou un informe sobre os
problemas para executar a sentencia de 2014.
En concreto, o ministerio alegou que, para dar cumprimento ás
sentencias, pediu en abril do ano 2016 ás comunidades autónomas
información sobre os tributos existentes durante 2013 que gravaban
actividades e instalacións destinadas ao subministro eléctrico. Pero só
dispuxo de datos suficientes de Cataluña, A Rioxa, Castela A Mancha e
a Comunidade Valenciana.
O 26 de xaneiro do 2017 publicouse no Boletín Oficial do Estado a
orde esixida, que unicamente afectaba a esas catro rexións. Tamén se
fixeron requirimentos a outras dez comunidades, Andalucía, Aragón,
Asturias, Baleares, Canarias, Cantabria, Castela e León, Estremadura,
Galicia e Madrid. Esta mesma Orde tamén recollía que se continuaba
solicitando información sobre estas e outras comunidades autónomas.
Trala publicación da orde en xaneiro, as eléctricas solicitaron ao
Tribunal Supremo que declare que non se ten cumprido a sentencia de
2014, e que se amplíe a esixencia de devolución a tódolos tributos
satisfeitos polas actividades ou instalacións destinadas ao subministro
eléctrico. Así mesmo, piden que se reingrese todo o cobrado mentres
estivo en vigor o decreto-lei de 2012. Pola súa parte, a avogacía do
Estado deu por cumprida a sentencia e pediu que sexa o Tribunal o que
requira ás comunidades que non teñen aportado os datos solicitados.

Nun auto do pasado 10 de marzo o Tribunal Supremo considera que a
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sentencia de 2014 ten sido parcialmente executada e que polo tanto só
cabe que as eléctricas impugnen a orde de xaneiro, polo que non deixa
claro si avala o criterio do Goberno. Ademais, da un prazo de tres
meses para que o ministerio dite unha nova resolución na que fixe canto
hai que esixir aos consumidores das catro comunidades afectadas
inicialmente e do resto de comunidades, entre elas Galicia.
Daquela, os socialistas presentáramos unha iniciativa lexislativa que
viña a propoñer a supresión de diversos artigos da Lei 24/2013, do 26
de decembro, do sector eléctrico, pero a maioría parlamentaria do
Grupo Popular rexeitou tal iniciativa, aducindo, entre outras cuestións,
que os suplementos nunca serían repercutidos xa que os impostos
mediombientais galegos non gravan a enerxía eléctrica, ao tempo que
facían unha (indefendible) loa sobre a política enerxética realizada
polo goberno central nos últimos anos.
No Boletín Oficial do Estado do último 30 de xaneiro, aparece unha
Orde do Ministerio pola que desenvolve o mecanismo para obter a
información necesaria para a fixación dos suplementos territoriais,
figurando para Galicia as figuras tributarias (para o exercicio do 2013)
de catro gravames: o canón de saneamento, o imposto sobre
contaminación atmosférica, o coñecido como imposto sobre a auga
encorada e o canon eólico.
O importe recadado (por dereitos recoñecidos) deses tributos no ano
2013 foron os seguintes:
 Imposto sobre contaminación atmosférica: 2.922.083 €
 Imposto sobre a auga encorada: 11.407.602 €
 Canon eólico: 22.931.900 €
Mentres que a memoria orzamentaria para Augas de Galicia, establecía
o importe dos canóns hidráulicos (da auga, do coeficiente de vertido e
de saneamento), nun importe de 31.793.724 €, importe que xa debeu ser
facturado ás diversas persoas consumidores.
Do que resultaría (de ser referendadas esas contías), un total de cerca de
70 millóns de euros, contía que deberá ser refacturada e ao final,
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novamente, tamén recaerá sobre as familias, soportando deste xeito
unha nova carga sobre unha factura eléctrica xa de por si xa moi
elevada.
Partido dos
Socialistas
de Galicia

A Xunta de Galicia ten anunciado que impugnará esta decisión do
Goberno central, pero, en base aos argumentos que veu utilizando ata o
de agora, cando anunciaban que tales impostos autonómicos non serían
repercutidos, non parece que existan garantías en tal sentido. Máis
cando é coñecida a súa defensa da política enerxética levada a cabo
polo Goberno central.
Por todo o anterior, o Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
presenta a seguinte proposición non de lei para o seu debate en Pleno:
O Parlamento galego insta a Xunta de Galicia a impugnar a repercusión
na factura eléctrica sobre a cidadanía dos suplementos territoriais polos
tributos medioambientais propios da nosa Comunidade Autónoma.
Pazo do Parlamento, 7 de febreiro de 2018
Asdo.: Abel Losada Álvarez
José Manuel Pérez Seco
Deputados do G.P. dos Socialistas de Galicia
Asdo.: Xoaquín Fernández Leiceaga
Deputado-portavoz do G.P. dos Socialistas de Galicia

Asinado dixitalmente por:
Abel Fermín Losada Álvarez na data 07/02/2018 16:24:42
Jóse Manuel Pérez Seco na data 07/02/2018 16:24:49
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Xoaquín María Fernández Leiceaga na data 07/02/2018 16:24:54

Partido dos
Socialistas
de Galicia

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

81256

Grupo Parlamentario

Á Mesa do Parlamento

Partido dos
Socialistas
de Galicia

O Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, por iniciativa das
súas deputadas e do seu deputado María Luisa Pierres López,
Patricia Vilán Lorenzo, Matilde Begoña Rodríguez Rumbo e Juan
Manuel Díaz Villoslada, a través do seu portavoz, e ao abeiro do
disposto no artigo 160 do Regulamento da Cámara, presenta ante esa
Mesa a seguinte proposición non de lei para o seu debate en Pleno.
Exposición de motivos
O día 25 de abril do 2017 foi presentada a debate do Pleno da Cámara
unha proposición non de lei por parte do Grupo Socialista para solicitar
a posta en marcha urxente dende a Xunta da Galicia do I Plan de
igualdade da Administración xeral da Xunta de Galicia.
A iniciativa non acadou o apoio do grupo de goberno, por non estar
disposto á redacción dun informe que puxera de manifesto o feito ata o
momento, que era nada.
Un Plan de obrigada implantación dende o 3 de maio de 2007, coa Lei
2/2007, do 28 de marzo, do traballo en igualdade das mulleres de
Galicia.
Esta obriga se recollía no seu artigo 11 de Voluntariedade e
obrigatoriedade dos plans de igualdade.
Os plans de igualdade serán obrigatorios para a Administración
autonómica, os seus organismos autónomos, as sociedades públicas, as
fundacións do sector público autonómico, as entidades de dereito
público vinculadas ou dependentes da comunidade autónoma e os
organismos con dotación diferenciada nos orzamentos da comunidade
autónoma que, ao careceren de personalidade xurídica, non estean
formalmente integrados na Administración da comunidade autónoma.
Este mesmo artigo se mantén no Decreto lexislativo 2/2015, de 12 de
febreiro, polo que se aproba o texto refundido das disposicións legais
da Comunidade Autónoma de Galicia en materia de igualdade.
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Levamos polo tanto xa máis de 10 anos agardando por unha medida
que permita conquerir o obxectivo de igualdade entre mulleres e homes
e a eliminación da discriminación por razón de sexo.
Partido dos
Socialistas
de Galicia

Tendo en conta que é a propia administración pública a primeira que é
incapaz de cumprir coas obrigas da lei, non estraña que no 2017 apenas
un 10 % das empresas españolas con máis de 250 traballadores
cumprisen coa Lei orgánica 3/2007 para a igualdade efectiva de
mulleres e homes.
O 4 de xullo do 2017 a Comisión Interdepartamental de Igualdade
acordou elaborar o “I Plan de igualdade da Administración xeral da
Xunta de Galicia”.
A día 6 de febreiro do 2018, algo máis de 6 meses despois seguimos
agardando pola súa aprobación e posta en marcha, sen ningún tipo de
noticia ao respecto.
Por todo o exposto, pola urxencia que entendemos merece o asunto, o
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia presenta a seguinte
proposición non de lei para o seu debate en Pleno:
O Parlamento galego insta a Xunta de Galicia a presentar nesta Cámara,
no prazo máximo de dous meses, o I Plan de igualdade da
Administración xeral da Xunta de Galicia, coa fin da súa posta en
marcha antes do remate deste período de sesións.

Pazo do Parlamento, 6 de febreiro de 2018

Asinado dixitalmente por:
María Luisa Pierres López na data 07/02/2018 16:30:37
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Patricia Vilán Lorenzo na data 07/02/2018 16:30:43
Matilde Begoña Rodríguez Rumbo na data 07/02/2018 16:30:48
Juan Manuel Díaz Villoslada na data 07/02/2018 16:30:50
Partido dos
Socialistas
de Galicia

Xoaquín María Fernández Leiceaga na data 07/02/2018 16:30:55
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Á Mesa do Parlamento

Partido dos
Socialistas
de Galicia

O Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, por iniciativa da súa
deputada e do seu deputado Concepción Burgo López e Luís Manuel Álvarez
Martínez, a través do seu portavoz e ao abeiro do disposto no artigo 160 do
Regulamento da Cámara, presentan a seguinte proposición non de lei para o
seu debate en Pleno.
Exposición de motivos
A recuperación do barrio da Tinería é un proxecto fundamental para a cidade
de Lugo, tanto pola rehabilitación dunha zona que se atopa dentro de
murallas, moi preto deste monumento Patrimonio da Humanidade e que
conserva moitos valores arquitectónicos e históricos, como polo impulso que
ofrece ao centro histórico da cidade axudando á fixación da poboación e ao
crecemento da actividade económica.
A rehabilitación desta zona tivo un forte impulso no goberno dirixido polo
presidente Touriño, pero a partir de 2009, coa chegada do Partido Popular ao
goberno da Xunta de Galicia, retardouse ata case a parálise coa consecuencia
de que un barrio con edificios moi degradados está degradándose aínda máis.
Agora mesmo calcúlase que no barrio da Tinería hai 35 edificios en ruínas
propiedade da Xunta de Galicia e entre eles se atopa unha casa medieval, a
coñecida como Hospital de San Miguel, encostada á muralla Patrimonio da
Humanidade totalmente esnaquizada, e que comprou a Sociedade de Xestión
do Plan Xacobeo no anterior goberno para facer un centro de interpretación.
Do mesmo xeito está en total ruína o Pazo de Dona Urraca, un edificio do
século XII, tamén moi cerca da muralla e da catedral.
Este pazo atópase na Unidade de Intervención 8, para a que o goberno
dirixido polo presidente Touriño elaborou un proxecto de desenvolvemento
que incluía a rehabilitación do pazo de dona Urraca, e que o goberno do Sr.
Feijoo anulou dicindo que volvía ao Plan Especial aprobado na VI
Lexislatura polo goberno do Partido Popular, e argumentando que sería
moito máis rápido aplicar este Plan Especial.
Isto sucedía en 2010. Estamos en 2018 e nada, absolutamente nada, se fixo
nesta unidade de intervención 8 e o pazo está en total estado de ruína
podéndose perder irremediablemente. Unha vez máis, Lugo vería
desaparecer parte do seu patrimonio pola ineficacia e pasividade da
administración que ten a responsabilidade de conservalo.
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O abandono deste patrimonio é grave por si mesmo, pero tamén porque está
no entorno de tres Patrimonios da Humanidade, a Muralla de Lugo, dende
cuxo adarve se percibe perfectamente este espazo degradado do barrio da
Tinería e o patrimonio citado, a catedral de Lugo e o Camiño Primitivo.
Partido dos
Socialistas
de Galicia

Consideramos que a Xunta de Galicia non pode seguir sen cumprir as súas
obrigas con este proxecto de recuperación do barrio da Tinería. Queda moito
por facer, tanto na rehabilitación das unidades edificatorias, como nas
Unidades de Intervención. Xa non podemos aceptar as desculpas de falta de
fondos porque o goberno da Xunta xa afirmou que estamos nunha fase de
recuperación económica.
Lugo non pode perder este importante patrimonio, nin pode ofrecer esta
imaxe de abandono dende o seu monumento máis emblemático como é a
Muralla e ao lado doutro fundamental que é a catedral. A cidade é un dos
destinos de turismo cultural máis importantes de Galicia e non é de recibo a
imaxe que se está dando aos visitantes nesta zona tan emblemática do centro
histórico de Lugo porque a Xunta de Galicia non cumpre as súas promesas e
as súas obrigas.

Por todo o exposto, o Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
presenta a seguinte proposición non de lei para o seu debate en Pleno:
O Parlamento de Galicia insta a Xunta de Galicia a poñer as medidas
necesarias para impulsar decididamente e rematar a rehabilitación do barrio
da Tinería da cidade de Lugo, e especialmente a tomar as medidas seguintes:
1ª.) Comezar de maneira inmediata a rehabilitación da casa encostada á
muralla, coñecida como o Hospital de San Miguel
2ª.) Comezar de inmediato o desenvolvemento da Unidade de Intervención 8
e no seno dese desenvolvemento comezar xa a rehabilitación do Pazo de
Dona Urraca.

Pazo do Parlamento, 7 de febreiro de 2018
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Asinado dixitalmente por:
Xoaquín María Fernández Leiceaga na data 07/02/2018 17:02:46
Maria de la Concepción Burgo López na data 07/02/2018 17:02:59
Partido dos
Socialistas
de Galicia

Luis Manuel Álvarez Matínez na data 07/02/2018 17:03:12
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Rúa do Hórreo, s/n. Tel. 0034 981 551 545
Fax. 0034 981 551 420. Fax prensa: 0034 981 551 421
gp-bng@parlamentodegalicia.gal
15702 Santiago de Compostela
Galiza

Á Mesa do Parlamento
O Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego (BNG), a
iniciativa das deputadas e deputados Olalla Rodil Fernández, Luis Bará
Torres, Ana Pontón Mondelo, Xosé Luis Rivas Cruz, Montserrat Prado
Cores e Noa Presas Bergantiños, ao abeiro do disposto no Regulamento da
Cámara, presenta a seguinte Proposición non de lei para o seu debate en
Pleno, sobre os criterios que rexen a distribución das axudas públicas destinadas
á normalización da lingua galega nos medios de comunicación.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
O 7 de febreiro de 2018 o Parlamento de Galiza deu lectura a unha
declaración institucional de apoio aos medios en galego. O texto, apoiado
unanimemente polas organizacións políticas con representación parlamentar,
conmemoraba o Día dos medios en galego con motivo da publicación do
primeiro xornal en lingua galega, O Tío Marcos d’A Portela, saída á rúa o 7 de
febreiro de 1846.
Porén, no noso país prodúcese un paradoxo, se temos en conta o contido
da devandita declaración. E é que o diñeiro público destinado á promoción e
normalización da lingua galega nos medios de comunicación recíbeno na súa
amplísima maioría grupos mediáticos que apenas usan o galego.
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A razón: os criterios que rexen a convocatoria en concorrencia
competitiva das axudas públicas exixen só o 8% de uso do galego nas
publicacións escritas e, cando menos, o 50% no caso das empresas radiofónicas.
Así mesmo, o crédito asignado para cada tipo de axuda distribúese entre
os criterios de valoración das solicitudes de acordo coa seguinte táboa:

Como reflicte o gráfico, prímase a difusión (74%) fronte ao uso real e
efectivo do galego (24%) en contra, mesmo, das medidas fixadas no Plan Xeral
de Normalización Lingüística no que, entre outras cuestións, recóllense:
3.1.17. Acordos cos diarios de maior tirada, para ir aumentando a
presenza do galego, até chegar en 10 anos a un mínimo dun 30%.
3.1.18. Subvencións á produción en galego a cambio dunha porcentaxe, e
non a priori.

Por todo o exposto, o Grupo Parlamentar do BNG presenta a seguinte
proposición non de lei para o seu debate en Pleno:
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“O Parlamento insta a Xunta de Galiza a mudar as bases reguladoras das
axudas públicas destinadas á normalización da lingua galega nos medios de
comunicación vinculando os criterios de reparticipación das mesmas ao uso real
e efectivo do galego, tal e como dispón o Plan Xeral de Normalización
Lingüística de 2004.”

Santiago de Compostela, 7 de febreiro de 2018

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

Asinado dixitalmente por:

Olalla Rodil Fernández na data 07/02/2018 17:37:37
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María Montserrat Prado Cores na data 07/02/2018 17:37:44

Noa Presas Bergantiños na data 07/02/2018 17:37:45

Xose Luis Rivas Cruz na data 07/02/2018 17:37:49

Xosé Luis Bará Torres na data 07/02/2018 17:37:51

Ana Pontón Mondelo na data 07/02/2018 17:37:54
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Á Mesa do Parlamento
O Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego (BNG), a iniciativa
das deputadas e deputados Xosé Luis Rivas Cruz, Montserrat Prado Cores, Luis
Bará Torres, Ana Pontón Mondelo, Olalla Rodil Fernández e Noa Presas
Bergantiños, ao abeiro do disposto no Regulamento da Cámara, presenta a seguinte
Proposición non de lei para o seu debate en Pleno.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
A explosión demográfica do porco bravo arredor dos anos 80 coincide coa
expansión de praderías, cultivos e a peste do eucalipto. Alimento e acubillo en aumento.
As explotacións agrarias e gandeiras galegas e en xeral todo o campo galego vén
sufrindo cada vez máis intensamente danos ocasionados pola fauna salvaxe, cunha
incidencia enorme no caso do porco bravo. Os danos que este animal ocasiona nos
millos, praderías, patacas..., son considerables.
A sociedade destes tempos pide e esixe cada vez con maior intensidade o
respecto pola fauna en xeral e medidas conservacionistas. Harmonizar os intereses
aparentemente encontrados dos agricultores e gandeiros e da conservación da fauna
semella labor imposible. Non é así.
Mais os danos a cultivos son reais e o abandono da Consellería tamén. Ademais
das outras medidas que serán obxecto doutra iniciativa e que deberan dar resultados a
longo prazo, o certo é que os agricultores reclaman axudas paliativas dos danos
ocasionados ademais das outras que controlen a poboación. Non falamos de lazo e
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escopeta que demostraron que lonxe de minimizar o problema e controla-la poboación,
esta aumenta de xeito alarmante.
Botamos en falta unhas e outras. O motivo desta iniciativa é recupera-las liñas
de axudas que reparen os danos que o porco bravo ocasiona nos cultivos e propiedades
dos agricultores e máis nas estradas. Neste contexto faise incomprensible que a Xunta
de Galiza deixase de pagar axudas polos danos ocasionados por este animal.

É por isto que o Grupo Parlamentar do BNG presenta a seguinte proposición
non de lei para debate en Pleno:
“O Parlamento galego insta á Xunta a:
- Habilitar de xeito urxente un fondo de danos e unha liña de axudas de
compensación que cubra os derrames ocasionados polo porco bravo, incluídas as perdas
de colleitas e a rehabilitación das zonas afectadas.
- Establecer unha serie de medidas de apoio á actividade agraria e gandeira e de
desenvolvemento rural que axuden a ordena-la actividade agraria e o territorio para
modera-lo censo demográfico do xabarín.”

Santiago de Compostela, 7 de febreiro de 2018

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

Asinado dixitalmente por:

Xose Luis Rivas Cruz na data 07/02/2018 18:15:34

María Montserrat Prado Cores na data 07/02/2018 18:15:41

Olalla Rodil Fernández na data 07/02/2018 18:15:44

Noa Presas Bergantiños na data 07/02/2018 18:15:45

Xosé Luis Bará Torres na data 07/02/2018 18:15:47

Ana Pontón Mondelo na data 07/02/2018 18:15:54
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Á Mesa do Parlamento
O Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego (BNG), a iniciativa
das deputadas e deputados Noa Presas Bergantiños, Luis Bará Torres, Ana Pontón
Mondelo, Xosé Luis Rivas Cruz, Olalla Rodil Fernández e Montserrat Prado
Cores, ao abeiro do disposto no Regulamento da Cámara, presenta a seguinte
Proposición non de lei para o seu debate en Pleno.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
O Ministro de Facenda afirmou recentemente, no Congreso das deputadas e dos
deputados, que o Goberno Central está aberto a poñer en marcha unha quita ás
comunidades autónomas dos instrumentos extraordinarios de financiación que recibiron
desde 2012. Concretamente, o estado puxo a disposición das comunidades máis de
231.000 millóns de euros a través de diferentes mecanismos e que estaban cubrindo as
deficiencias do actual modelo de financiación, agravadas pola gran recesión.
Segundo os datos dos que dispón o noso grupo a Xunta de Galiza só accedeu a
fondos por valor de 7.043 millóns de euros, é dicir, un 3% do total. Unha situación de
clara desvantaxe para Galiza que é froito de decisións políticas do Goberno galego. A
Xunta optou por recorrer a financiamento da banca privada a pesar de pagar uns xuros
máis elevados, e recortar máis que outras comunidades nos servizos públicos. Esta
decisión gravosa para as e os cidadáns do noso país que sufriron máis recortes nos
servizos públicos, pagamos xuros máis elevados pola débeda e agora podemos ver como
se pode establecer unha quita que non nos vai beneficiar na mesma medida que outros
territorios.
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Ante esta situación, o Grupo Parlamentar do BNG presenta a seguinte
proposición non de lei para debate en Pleno:
“O Parlamento de Galiza acorda:
Primeiro. Reprobar á Xunta de Galiza por non ter articulado, nin reclamado, os
mecanismos necesarios que lle permitisen obter beneficios financeiros no seu
endebedamento, como amosan os feitos de non terse beneficiado da Liña ICO 2012, nin
ter negociado nin demandado do estado ningún mecanismo de financiamento que
permitise á Xunta de Galiza financiarse aos mesmos xuros que as comunidades que
acudiron ao FLA, o que supuxo que cumprir co marco de estabilidade imposto polo
Goberno central non trouxo ningún beneficio financeiro ao noso país, senón un maior
gasto en xuros ao ter que acudir aos mercados financeiros."
Segundo. Instar á Xunta de Galiza a reclamar que no suposto de confirmarse a
quita ás comunidades dos fondos de liquidez establecidos polo Goberno central, se
estableza unha compensación equivalente a Galiza que evite un novo agravio,
destinando estes recursos extraordinarios a reforzar os servizos públicos.
Terceira. Instar á Xunta de Galiza a remitir ao Parlamento, no prazo dunha
semana, a proposta de novo modelo de financiamento a Galiza que está a defender ante
o Goberno central.

Santiago de Compostela, 7 de febreiro de 2018
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Asdo.: Noa Presas Bergantiños
Montserrat Prado Cores
Olalla Rodil Fernández
Xosé Luis Rivas Cruz
Luis Bará Torres
Deputadas e deputados do G.P. do BNG
Ana Pontón Mondelo
Portavoz do G.P. do BNG

Asinado dixitalmente por:

Noa Presas Bergantiños na data 07/02/2018 19:06:49

María Montserrat Prado Cores na data 07/02/2018 19:06:53

Xose Luis Rivas Cruz na data 07/02/2018 19:06:56

Olalla Rodil Fernández na data 07/02/2018 19:06:57

Xosé Luis Bará Torres na data 07/02/2018 19:06:59

Ana Pontón Mondelo na data 07/02/2018 19:07:04
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O Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, por iniciativa da súa deputada,
Matilde Begoña Rodríguez Rumbo, e do seu deputado, Abel Fermín Losada
Álvarez, a través do portavoz e ao abeiro do disposto no artigo 160 do
Regulamento da Cámara, presenta ante esa mesa a seguinte proposición non de
lei para o seu debate en Pleno.

O despoboamento é un dos maiores problemas que Galicia ten na actualidade, e
as proxeccións a curto prazo (IGE 2016-2031) preséntannos un panorama
desolador, prevendo unha perda total de 230.722 persoas entre 2017-2031, o que
supón perder o 68,56 % da poboación actual de Lugo ou o 74,05 % da poboación
de Ourense.

Na actualidade en Galicia existe un desequilibrio demográfico claramente
marcado, así mentres a maior parte da poboación se concentra nas provincias da
Coruña e Pontevedra, as provincias de Lugo e Ourense teñen a maior dispersión
poboacional, así como de zonas despoboadas. E dentro das provincias atlánticas,
a maior concentración poboacional establécese ao longo do trazado da AP-9.

Nun segundo nivel, temos a polarización territorial entre o rural e o urbano; así,
mentres que a poboación acumúlase nas áreas urbanas e as súas áreas de
influencia, a maior parte dos concellos sofren unha perda de poboación alarmante
ano tras ano.

O despoboamento afecta directamente ao equilibrio do noso Estado de benestar,
entrando nun círculo vicioso no que a dificultade para a prestación de servizos
(menor número de beneficiarios, encarecemento dos servizos, dificultade para o
acceso ás novas tecnoloxías) implica emigración pola falta de servizos e
oportunidades.

Esta emigración implica que as persoas que marchan son o potencial máis novo
en idade de traballar, coa consecuencia lóxica da caída da natalidade e da
poboación infantil, permanecendo, na súa maioría, as de maior idade.
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Esta situación concrétase nunha drástica redución das expectativas de reemprazo
e equilibrio a medio prazo da relación de dependencia.

Partido dos
Socialistas
de Galicia

A realidade exixe medidas políticas urxentes que eviten que perdamos o futuro,
que diminúa a nosa calidade de vida, que perdamos oportunidades, que aumenten
as desigualdades entre territorios e, polo tanto, poñer en risco a cohesión social,
conculcando dereitos fundamentais constitucionalmente protexidos.

Por iso o Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, presenta a seguinte
proposición non de lei:

O Parlamento de Galicia insta a Xunta de Galicia a:

1º) Impulsar e coordinar políticas concretas para os territorios que presentan
graves riscos demográficos, aplicando criterios compensadores para o
mantemento de servizos básicos no medio rural.
2º) Establecer estándares de acceso, con isocronas, a infraestruturas e servizos
públicos cuxo déficit territorial determine a asignación de investimentos da
Xunta de Galicia, nomeadamente:
a) Acceso a servizos sanitarios: atención primaria, especializada e hospitalaria.
b) Acceso a servizos educativos: educación primaria, secundaria obrigatoria,
bacharelato, formación profesional.
c) Acceso a centros residenciais e de día.
d) Acceso a escolas infantís.
3º) Aplicar, de forma progresiva, o conxunto das recomendacións aprobadas
pola Comisión de Despoboación da FEMP.
4º) Aplicar urxentemente un plan de conectividade e fomento do uso eficiente
das TIC, que permita o uso das novas tecnoloxías en zonas especialmente
despoboadas, que permita acadar con urxencia unha cobertura mínima de 10
Mbps, como mínimo, no 90 % dos fogares.
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Pazo do Parlamento, 7 de febreiro de 2018

Asinado dixitalmente por:
Partido dos
Socialistas
de Galicia

Matilde Begoña Rodríguez Rumbo na data 08/02/2018 10:43:52
Abel Fermín Losada Álvarez na data 08/02/2018 10:44:02
Xoaquín María Fernández Leiceaga na data 08/02/2018 10:44:10
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Á Mesa do Parlamento

Partido dos
Socialistas
de Galicia

O Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia por iniciativa das súas
deputadas e dos seus deputados, Matilde Begoña Rodríguez Rumbo, Abel
Losada Álvarez, Juan Manuel Díaz Villoslada e Patricia Vilán Lorenzo, a través
do portavoz e ao abeiro do disposto no artigo 160 do Regulamento da Cámara,
presenta ante esa mesa a seguinte proposición non de lei para o seu debate en
Pleno.

A Lei orgánica de estabilidade orzamentaria e sostibilidade financeira (LOEPSF)
recolle as tres regras fiscais de obrigado cumprimento: estabilidade orzamentaria,
débeda pública e regra de gasto.
No seu artigo 11.4 establece que “As corporacións locais deberán manter unha
posición de equilibrio ou superávit orzamentario”, mentres que no artigo 32.
Destino do superávit orzamentario. Sinala que “este destinarase a reducir o nivel
de endebedamento neto sempre co límite do volume de endebedamento se este
fose inferior ao importe do superávit a destinar á redución da débeda”

A Lei 9/2013 de débeda comercial, modificou a lei para permitir que os concellos
cumprisen cunha serie de requisitos, destinar o superávit a investimentos
financeiramente sostibles, unha definición de investimentos que recolleu o
Decreto-lei 2/2004, do 21 de febreiro na súa disposición adicional 16. Estas
excepcións en ningún caso deron satisfaccións ás demandas municipais posto que
as condicións para se poder acoller a estas medidas eran:

- Ter rexistrado superávit orzamentario e remanente de tesourería.

- Ter pagado antes as débedas pendentes con provedores para cumprir coa Lei de
morosidade.

- Destinar o sobrante a amortizar débeda.
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Nesta situación de evolución positiva no saneamento das contas públicas
municipais, a continuidade na aplicación da dita regra de gasto segue xerando
remanentes positivos de tesourería ao mesmo tempo que segue a constrinxir a
capacidade destes concellos para atender as crecentes necesidades sociais actuais,
sen poñer en risco o cumprimento dos obxectivos de déficit nin a redución da
débeda pública municipal.

A propia Airef (Autoridade independente de responsabilidade fiscal) ten sinalado
en múltiples ocasións e en varios informes, as deficiencias na aplicación da regra
de gasto, esixindo unha revisión do seu deseño e unha maior transparencia nas
condicións e criterios de cálculo así como na aplicación da dita regra.

Estes condicionantes deron un resultado sorprendente: os concellos son a única
administración con superávit dende 2012, están saneados e cumpren os seus
obxectivos, pero non poden investir o seu aforro.

No mes de decembro de 2017, a FEMP presentou un documento, que inclúe unha
serie de propostas, ao Goberno do Estado sobre o destino do superávit, da regra
de gasto e do teito de gasto que establece:
1)
2)

3)
4)
5)

6)

Establecer o carácter indefinido da prórroga para o destino do superávit.
Ampliar o ámbito de aplicación dos investimentos financeiramente
sostibles flexibilizando a rixidez existente ao limitar o destino a un
determinado grupo de programas de gasto e gasto de investimento.
Substituír a referencia a investimentos financeiramente sostibles pola de
financiamento de gastos urxentes e/ou necesarios.
Flexibilizar a metodoloxía da regra de gasto e teito de gasto para aquelas
entidades locais que teñan as súas contas saneadas.
Que o cálculo do teito de gasto non financeiro do orzamento dun exercicio
determinado se fixe a partir da aplicación da regra de gasto sobre as
previsións iniciais do orzamento do exercicio anterior.
Que se teña en conta para o teito de gasto do seguinte exercicio, o gasto
computable que se podería ter executado en lugar do liquidado.

Polo que, o Grupo Parlamentario Socialista presenta a seguinte proposición non
de lei:
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O Parlamento de Galicia insta o Goberno galego a que se dirixa o Goberno
central para que:

Partido dos
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1º) A través dunha autorización legal competente, se permita ás entidades locais
reinvestir o seu superávit en 2018 sen necesidade de xerar ingresos polo mesmo
importe.

2º) Se aborden os cambios normativos necesarios para:
a)
b)

c)
d)
e)

f)

Establecer o carácter indefinido da prórroga para o destino do
superávit.
Ampliar o ámbito de aplicación dos investimentos financeiramente
sostibles flexibilizando a rixidez existente ao limitar o destino a un
determinado grupo de programas de gasto e gasto de investimento.
Substituír a referencia a investimentos financeiramente sostibles pola
de financiamento de gastos urxentes e/ou necesarios.
Flexibilizar a metodoloxía da regra de gasto e teito de gasto para
aquelas entidades locais que teñan as súas contas saneadas.
Que o cálculo do teito de gasto non financeiro do orzamento dun
exercicio determinado se fixe a partir da aplicación da regra de gasto
sobre as previsións iniciais do orzamento do exercicio anterior.
Que se teña en conta para o teito de gasto do seguinte exercicio, o
gasto computable que se podería ter executado en lugar do liquidado.

Pazo do Parlamento, 7 de febreiro de 2018

Asinado dixitalmente por:
Matilde Begoña Rodríguez Rumbo na data 08/02/2018 11:50:21
Abel Fermín Losada Álvarez na data 08/02/2018 11:50:30
Juan Manuel Díaz Villoslada na data 08/02/2018 11:50:38
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Patricia Vilán Lorenzo na data 08/02/2018 11:50:49
Xoaquín María Fernández Leiceaga na data 08/02/2018 11:50:58
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Á Mesa do Parlamento

Partido dos
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de Galicia

O Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, por iniciativa dos seus
deputados, José Manuel Pérez Seco e José Antonio Quiroga Díaz, a través do
portavoz e ao abeiro do disposto no artigo 160 do Regulamento da Cámara,
presenta ante esa mesa a seguinte proposición non de lei para o seu debate en
Pleno.

Galicia é ben coñecida por albergar unha gran cantidade de explotacións de leite
e de carne nas que convive un pequeno número de ovellas e de cabras, na maioría
dos casos, son criadas coma un complemento máis da actividade principal. Non
obstante, poucas son as explotacións –arredor de 300– que vivan exclusivamente
dunha actividade que adoece dunha maior profesionalización e dunha falta de
apoio por parte da Administración pública.

A pesar desa falta de profesionalización e apoio público, a realidade actual de
Galicia en relación ás explotacións bovinas e caprinas é que Galicia ten arredor
de 21.700 explotacións con cabezas de ovellas e cabras –unhas 229.200–, o que
supón que case todas as granxas de vacas de carne teñen estes animais e máis do
dobre de granxas de leite.

O abandono da Administración a este sector non axuda para nada a que a xente
opte por este tipo de explotacións. A falta de medidas para favorecer a súa
profesionalización e formación, así como para poñer en valor e promocionar o
produto non fan, senón, que complicar máis aínda a aposta dos potenciais novos
gandeiros. A marca de garantía de Pastores de Galicia non conta con apenas
ningún orzamento público, tal e como se fixera con Galega 100 %, e con Ternera
Galega, o que dificulta a súa venda.

As diversas asociacións do sector levan reclamando, sen éxito, un módulo
específico de formación en gandería ovina e caprina nos centros de capacitación
agraria, tal e como os hai noutras comunidades autónomas como Andalucía ou
Aragón.
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A pesar deste desleixo por parte da Administración, cada día hai máis xente moza
que se incorpora á actividade, xa que, abrir unha explotación é relativamente
barato en comparación con outras dedicadas a outros animais. Estas explotacións
teñen vantaxes que xogan a favor dos novos produtores xa que os animais non
son moi caros, as femias reprodúcense rápido e a xestación é de 5 meses, polo
que a ampliación do rabaño se pode acadar, relativamente, en pouco tempo.
Partido dos
Socialistas
de Galicia

Ademais, o mercado galego é un mercado, hoxe en día, incapaz de cubrir a
demanda da carne destes animais. De feito, en Galicia soamente se produce o 26
% da que se consume, tendo que importar o resto doutras comunidades
autónomas ou países como Reino Unido ou Nova Zelanda.

E por se fose pouco, o pastoreo destes animais axuda a limpar o monte evitando
así os incendios forestais.

Por iso o Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, presenta a seguinte
proposición non de lei:

O Parlamento de Galicia insta o Goberno galego a:

1ª) Establecer un módulo de formación específica nos centros de formación e
experimentación agroforestal (CFEA) en gandería ovina e caprina a máis tardar,
no próximo período lectivo, o curso 2018-2019.

2ª) Dotar dunha partida orzamentaria suficiente para apoiar e promocionar a
marca Pastores de Galicia.

Pazo do Parlamento, 5 de febreiro de 2018

Asinado dixitalmente por:
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Jóse Manuel Pérez Seco na data 06/02/2018 18:48:42
José Antonio Quiroga Díaz na data 06/02/2018 18:48:54
Xoaquín María Fernández Leiceaga na data 06/02/2018 18:49:05
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O Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, por iniciativa das
súas deputadas e do seu deputado María Luisa Pierres López, Noela
Blanco Rodríguez, Patricia Vilán Lorenzo, Matilde Begoña Rodríguez
Rumbo e Juan Manuel Díaz Villoslada, a través do seu portavoz, e ao
abeiro do disposto no artigo 160 do Regulamento da Cámara, presenta
ante esa Mesa a seguinte proposición non de lei para o seu debate en
Pleno.
Exposición de motivos
Conforme á Lei orgánica 3/2007 para a igualdade efectiva de mulleres e
homes, no seu artigo 45. se indica:
1. As empresas están obrigadas a respectar a igualdade de trato e de
oportunidades no ámbito laboral e, con esta finalidade, deberán adoptar
medidas dirixidas a evitar calquera tipo de discriminación laboral entre
mulleres e homes, medidas que deberán negociar, e no seu caso acordar,
cos representantes legais dos traballadores na forma que se determine na
lexislación laboral.
2. Elaboración e aplicación dos plans de igualdade. as empresas apúntase
que no caso das empresas de máis de douscentos
cincuenta
traballadores, as medidas de igualdade ... deberán dirixirse á elaboración
e aplicación dun plan de igualdade, co alcance e contido establecidos
neste capítulo, que deberá ser asemade obxecto de negociación na forma
que se determine na lexislación laboral.
Segundo datos de decembro do 2017 eran 4498 as empresas de máis de
250 traballadores e traballadoras en España, e en Galicia son 140 as
empresas con presencia no territorio.
Segundo datos do estudio da consultora Leialta presentado en xaneiro do
2017 apenas un 10 % das empresas españolas con máis de 250
traballadores cumprían con esta obriga. O dato é simplemente alarmante
pola falla de implicación e a conseguinte falla de control do seu
cumprimento por parte da administración.
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Tras once anos de aplicación da lei , que só un 10 % das empresas
implementasen plans de igualdade é un fracaso absoluto para o traballo
que dende o Goberno se está a facer en pro da igualdade e polos dereitos
das mulleres.
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Por todo o exposto, o Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
presenta a seguinte proposición non de lei para o seu debate en Pleno:
O Parlamento galego insta a Xunta de Galicia a:
1- Poñer en marcha medidas de incentivo, impulso e axuda para a
implementación dos plans de igualdade nas empresas de máis de 250
traballadores e traballadoras con sede social en Galicia, para facilitar o
cumprimento do artigo 45 da Lei orgánica 3/2007 para a igualdade
efectiva de mulleres e homes.
2- Implementar e potenciar de forma xeneralizada nas licitacións públicas
e contratos da administración pública galega, medidas que establezan
condicións especiais para a promoción da igualdade entre homes e
mulleres.
3- Colaborar coa Inspección de Traballo e Seguridade Social para habilitar
mecanismos de control que permitan o seguimento e detección das
infraccións en materia de igualdade e de non discriminación das empresas,
especialmente daquelas con contratos vixentes coa administración pública
galega, e co fin de poder tomar as accións oportunas reflectidas nas
condicións dos contratos asinados coa administración.
Pazo do Parlamento, 8 de febreiro de 2018
Asdo.: María Luisa Pierres López
Noela Blanco Rodríguez
Patricia Vilán Lorenzo
Matilde Begoña Rodríguez Rumbo
Juan Manuel Díaz Villoslada
Deputadas e deputado do G.P. dos Socialistas de Galicia
Asdo.: Xoaquín Fernández Leiceaga
Portavoz do G.P. dos Socialistas de Galicia
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Asinado dixitalmente por:
María Luisa Pierres López na data 08/02/2018 14:13:10
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Noela Blanco Rodríguez na data 08/02/2018 14:13:20
Patricia Vilán Lorenzo na data 08/02/2018 14:13:23
Matilde Begoña Rodríguez Rumbo na data 08/02/2018 14:13:27
Juan Manuel Díaz Villoslada na data 08/02/2018 14:13:29
Xoaquín María Fernández Leiceaga na data 08/02/2018 14:13:34
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O Grupo Parlamentario de En Marea, a iniciativa do seu deputado Davide
Rodríguez Estévez e da súa deputada Paula Quinteiro Araújo, e a través do
seu voceiro, Luís Villares Naveira, o abeiro do disposto no artigo160 do
Regulamento da Cámara, presenta a seguinte Proposición non de lei, para o seu
debate en Pleno, sobre a nova normativa europea que afecta a aplicación do
xurro e do esterco.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:

O pasado día 1 de xaneiro, a normativa europea puxo en alerta ao sector agrario
galego prohibindo espallar o xurro polo aire, tal e como se fixo en Galicia os
últimos 50 anos. A nova normativa obriga a inxectalo no chan ou a enterralo no
caso de que sexa esterco.

Se aceptase este novo marco, o sector tería que cambiar o seu sistema de traballo
tradicional, así como a súa maquinaria, co conseguinte custe económico. O custe
global estímase en torno aos 70 millóns de euros. Gran parte dos cartos
empregaríanse en renovar máis de 20.000 cisternas, xa que só o 10% das actuais
poderían adaptarse ao sistema de inxectores requirido. As novas cisternas
costarían entre 12.000 e 18.000 euros. A adaptación sería moito máis custosa (o
triplo) para as dúas mil granxas que, a maiores, terían que comprar cubas novas.
Iso por non falar dos agricultores que terían que xubilar os seus vellos tractores
para comprar outros novos cunha potencia acorde aos inxectores.
No que respecta a propia práctica, o principal problema ten que ver co feito de
que se precisaría moito máis tempo (o triplo) para facer exactamente o mesmo
traballo.

81286

Tendo en conta as complicacións mencionadas, cabe pensar que Galicia non está
en condicións de cumprir a nova normativa europea. Tampouco Asturias,
segundo a opinión do seu Goberno. Precisamente por iso, o Goberno de Asturias
decidiu establecer unha serie de excepcións á normativa europea pactadas co
Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA), xestora das axudas da Política
Agraria Común (PAC). As excepcións permitirían que máis do 90% da superficie
agrícola e gandeira estivera exenta de cumprir a norma. No 96% das parcelas
poderíase seguir empregando o xurro e o esterco como se veu facendo ata o de
agora.

As excepcións introducidas no caso de Asturias beneficiarían ao campo galego e
adaptaríanse mellor á súa realidade.

Por todo o exposto anteriormente, o Grupo Parlamentario de En Marea presenta a
seguinte Proposición non de lei para o seu debate en Pleno.

O Parlamento galego insta a Xunta de Galicia a adoptar excepcións á normativa
europea que afecta a aplicación do xurro e do esterco que sexan análogas ás
asturianas e que estean pactadas co sector agrícola e gandeiro.

Santiago de Compostela, 8 de febreiro de 2018.

Asdo.: Davide Rodríguez Estévez
Paula Quinteiro Araújo
Deputado e deputada do G.P. de En Marea
Luís Villares Naveira
Voceiro do G.P. de En Marea
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Asinado dixitalmente por:

David Rodríguez Estévez na data 08/02/2018 17:08:01

Paula Quinteiro Araújo na data 08/02/2018 17:08:12

Luis Villares Naveira na data 08/02/2018 17:08:20
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OFICINA PARLAMENTAR

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

Á Mesa do Parlamento
O Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego (BNG), a iniciativa
das deputadas e deputados Montserrat Prado Cores, Luis Bará Torres, Ana Pontón
Mondelo, Xosé Luis Rivas Cruz, Olalla Rodil Fernández e Noa Presas Bergantiños,
ao abeiro do disposto no Regulamento da Cámara, presenta a seguinte Proposición non
de lei para o seu debate en Pleno, relativa ás medidas a tomar para solucionar as
deficiencias no centro de saúde de Tui.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
A preocupación do pobo galego pola situación da sanidade pública vai en
aumento, cada vez son máis as persoas conscientes do deterioro da sanidade pública
galega froito da decisión do Goberno do PP de favorecer o negocio privado coa nosa
saúde e de recortar todo tipo de recursos, persoal, orzamentos, infraestruturas...
Dentro deste deterioro xeneralizado a Atención Primaria de Galiza está sendo
unha das principais damnificadas das nefastas políticas do Partido Popular. Desde o
regreso ao goberno da Xunta do PP no ano 2009 todos as decisións tomados foron en
detrimento dunha Atención Primaria como o eixo fundamental do sistema sanitario,
como “a porta de entrada”, como elemento de coordinación clave para que o modelo
sexa sostíbel.
Cada día ponse en evidencia, con crueza, esta situación de retroceso e de
deterioro da Atención Primaria en Galiza. Masificación de consultas, cupos de
profesionais por enriba do estabelecido, redución de profesionais, non substitución nin
por xubilación, nin vacacións nin ILT, nin outro tipo de licenzas ou permisos, as listas
de espera xa son habituais, peche de axendas, colapsos, profesionais que ao ter que
1
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acudir a algunha urxencia teñen que deixar as súas consultas abandonadas durante
horas, listas de espera de ata unha semana...
Neste contexto o centro de saúde de Tui está a sufrir tamén as consecuencias da
política sanitaria do Partido Popular. Un megaproxecto defendido polo anterior alcalde
do Partido Popular, Moisés Rodríguez, que aínda carece de licenza de actividade, e que
desde a súa posta en funcionamento mostra carencias e deficiencias que causan
prexuízos tanto a profesionais como a doentes:
-A sala de espera de urxencias é claramente insuficiente, pois so hai espazo para
10 persoas, véndose obrigados a agardar en corredores e en zonas que non son
destinadas a tal fin dificultando o traballo do persoal sanitario.
-Na primeira planta do centro de saúde (zona de consultas) existen so 3 baños,
dos cales ningún é para uso exclusivo do persoal sanitario, obrigando a compartilo, ou ,
en caso contrario , téndose que desprazar, o persoal sanitario, á planta menos un.
-Na zona de vestiarios, de descanso e de comida do persoal sanitario de
urxencias, hai un forte cheiro a sumidoiro o que fai imposíbel o traballo diario de xeito
digno. Non esquezamos que as quendas laborais abrangue desde as 15:00 horas até as
08:00 do dia seguinte, ou 24 horas en domingos e festivos.
-A porta principal de acceso ao centro de saúde está situada cara ao norte, polo
que os pacientes que realizan xestións na entrada reciben continuas correntes de aire. A
súa vez, esta entrada carece de pasarela de protección, e de sitio de aparcamento para
poder descargar aos doentes. Por outra banda, polas mañás (até as 15:00 horas) a porta
de urxencias permanece pechada, polo que o persoal de ambulancias vese obrigado a
rodear o centro de saúde ou, ben dar aviso, e agardar a que lle abran a porta de
urxencias.

2
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Por estas razóns ,o Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego presenta
a seguinte proposición non de lei para o seu debate en Pleno:
“O Parlamento de Galiza, insta ao Goberno galego a solucionar, no menor prazo
posíbel, as deficiencias existentes nas instalacións do centro de saúde de Tui,
consistentes en:
-Ampliar a sala de espera.
-Habilitar un baño para uso exclusivo do persoal na planta número 1.
-Dar solución ao forte cheiro a sumidoiro na planta -1.
-Eliminar as correntes de aire na actual porta principal.
-Establecer no acceso á porta principal unha zona para o estacionamento de
vehículos, que traian ou recollan doentes, así como cubrir a mesma.”

Santiago de Compostela, 8 de febreiro de 2018

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

María Montserrat Prado Cores na data 08/02/2018 17:29:27

Xose Luis Rivas Cruz na data 08/02/2018 17:29:33

Olalla Rodil Fernández na data 08/02/2018 17:29:34

Noa Presas Bergantiños na data 08/02/2018 17:29:36

Xosé Luis Bará Torres na data 08/02/2018 17:29:38

Ana Pontón Mondelo na data 08/02/2018 17:29:43
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Á Mesa do Parlamento
O Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego (BNG), a
iniciativa das deputadas e deputados Montserrat Prado Cores, Luis Bará
Torres, Ana Pontón Mondelo, Xosé Luis Rivas Cruz, Olalla Rodil Fernández
e Noa Presas Bergantiños, ao abeiro do disposto no Regulamento da Cámara,
presenta a seguinte Proposición non de lei para o seu debate en Pleno, relativa
á petición á Xunta de creación dunha mesa de diálogo en defensa da sanidade
pública de Galiza.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
A preocupación pola situación da sanidade pública en Galiza non fai máis
que aumentar. Ao igual que non deixa de medrar o rexeitamento ás decisión que
a consellaría de sanidade está a tomar.
Desde que fixeron público o Anteproxecto de modificación da Lei 8/2008
de Saúde de Galiza non deixaron de producirse rexeitamentos.
Centos de alegacións no portal de transparencia, a pesares de que fixeron
público o anteproxecto en pleno mes de agosto, con nocturnidade e aleivosía,
con opacidade, sen diálogo nin participación e con un prazo para de presentación
de alegacións moi reducido.
Téñense realizado pronunciamentos en contra de profesionais e
organizacións sindicais, mocións aprobadas en concellos e deputacións.
1
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Miles de persoas nas mobilizacións realizadas nas catro áreas sanitarias
que pretenden suprimir: Salnés, Valdeorras, Mariña e Monforte, que expresan
con rotundidade a súa oposición a que lle supriman as súas áreas porque saben
que detrás da supresión non hai ningunha mellora, senón alonxamento e perda de
recursos e capacidade de decisión
O domingo 4 de febreiro as rúas de Compostela foron un clamor en
demanda da retirada da modificación da Lei 8/2008 de Saúde de Galiza, en
defensa da sanidade pública de Galiza, contra a privatización da sanidade
pública, contra os recortes de orzamento, de medios e de persoal, contra o
desmantelamento progresivo, continuo, sen pausa da sanidade pública que está
realizando o PP desde a Xunta
Diante dunha mobilización histórica como a que protagonizou onte o
pobo galego, un goberno que teña como prioridade o interese da cidadanía, un
goberno que teña como obxectivo gobernar para a maioría, ten que tomar nota e
sentarse a dialogar.
Os representantes da Plataforma SOS Sanidade Pública, convocantes da
manifestación, fixeron un chamamento á Xunta e ao seu Presidente Núñez
Feixóo ao diálogo, por esta razón o Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista
Galego presenta a seguinte proposición non de lei para o seu debate en Pleno:
“O Parlamento de Galiza insta ao Goberno galego a retirar o Proxecto de
lei de modificación da lei 8/2008 de saúde de Galiza e constituír unha mesa de
diálogo con SOS Sanidade Pública, organizacións políticas, sindicais e sociais da
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sanidade en Galiza; para abordar a situación da sanidade pública no noso país e
facerlle fronte ao deterioro que está a padecer.”

Santiago de Compostela, 8 de febreiro de 2018

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

Asinado dixitalmente por:

María Montserrat Prado Cores na data 08/02/2018 17:46:34

Xose Luis Rivas Cruz na data 08/02/2018 17:46:41

Olalla Rodil Fernández na data 08/02/2018 17:46:42
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Noa Presas Bergantiños na data 08/02/2018 17:46:44

Xosé Luis Bará Torres na data 08/02/2018 17:46:45

Ana Pontón Mondelo na data 08/02/2018 17:46:50
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O Grupo Parlamentar de En Marea, por iniciativa das súas deputadas Ánxeles
Cuña Bóveda e Luca Chao Pérez, ao abeiro do disposto no artigo 160 do
Regulamento da Cámara, presenta a seguinte Proposición non de lei, para o seu
debate en Pleno, relativa a unha subvención da Consellería de Cultura, Educación
e Ordenación para a organización do arquivo municipal de Vedra.

Exposición de motivos
O mércores 6 de abril de 2016 saíu publicada no DOG nº 65 a Orde do 10 de
marzo de 2016 pola que se establecen as bases reguladoras que rexerán as axudas
destinadas á colaboración no financiamento de actuacións en materia de arquivos
e se procede á súa convocatoria para o ano 2016.
O Concelleiro de Cultura de Vedra, Enrique Vázquez Martínez (PPdG), solicitou
unha subvención á Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria
para a organización do arquivo municipal.
No proxecto que se axuntaba na solicitude de subvención, xa constaba o nome
dunha amiga do voceiro do PP, Celia A.M. para ocupar a praza. Posteriormente
ese documento desapareceu do expediente, baixo o pretexto alegado polo
concelleiro de que era un “borrador”. A alteración de expedientes administrativos
fixo que a oposición do Concello vise indicios de prevaricación e que denunciase
nos plenos municipais e nos medios de comunicación que a persoa aludida
accedeu “a dedo” nun procedemento negociado sen publicidade.
Especifícase tamén nas bases que as axudas reguladas concederanse en réxime de
concorrencia competitiva, baixo os principios de publicidade, obxectividade,
transparencia, igualdade, non discriminación, eficacia e eficiencia. Polo tanto, é
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congruente que a oposición municipal iniciase unha serie de preguntas e
iniciativas no pleno do Concello para saber que se ocultaba nesta contratación,
pola existencia de irregularidades. Estamos diante dun absoluto escurantismo e
con total falla de transparencia, con comportamentos totalmente vergoñentos da
Administración Local. Estamos diante de “irregularidades intolerables. Non se
cumpren os requisitos legais mínimos de publicidade e, polo tanto, de igualdade
como requiren as bases da convocatoria.
Con saída rexistrada o 23 de setembro, a Consellería resolveu que Vedra sería
beneficiada coa máxima axuda de 5000 €. As Axudas (77.740€) repartíronse
entre 19 proxectos. Porén, o Concello de Vedra recibiu esa subvención da
Consellería de Cultura. En total destináronse 7.581 euros, dos que o propio
municipio asumiu o 33%, para realizar un proxecto que o concelleiro Enrique
Vázquez calculou que se realizaría en tres meses e medio - a razón de 560 horas
de traballo total-. O traballo consistiría na "migración dos datos do software da
versión 2.0 á 3.0 de 5.958 rexistros e actualización do inventario de 145 unidades
de instalación", que levaría unha semana; na "catalogación do fondo
emigración", que serían dous meses; na "catalogación do Libro de Emigrantes",
que levaría unha semana e na "catalogación de 100 anos de actas do pleno”.
Finalmente, o traballo acabaría realizándose nun mes e cinco días. Como é
posible facer un traballo estimado en tres meses e medio en pouco máis dun
mes?. "Fíxose un cálculo aproximado, xa que os datos concretos saen do traballo,
que se fai igual que nas demais solicitudes de subvención", contestaba o
concelleiro de Cultura na Comisión Informativa de Economía e Especial de
Contas no verán do 2017. Ademais, engadía que "a carga de traballo é
aproximada xa que non se pode calcular con exactitude unha carga de traballo
que non está cuantificada a priori, que non saben cantas actas hai e o mesmo pasa
coa documentación de emigrantes".
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O Concello recoñeceu que non foi quen de facer un orzamento previo, por
imposibilidade de medir ben a carga de traballo, pero por que cando se puxeron
a executar e viron que había menos traballo do inicialmente previsto, non se viu
reflectido na modificación do orzamento?
O día 6 de outubro, a Alcaldía dispuxo “ordenar que se soliciten tres presupostos
para a adxudicación do proxecto, atendendo ás bases reguladoras que rexen as
axudas destinadas á colaboración no financiamento de actuacións en materia de
arquivos e tendo en conta a limitación nos prazos de execución e xustificación
para poder realizar os traballos reflexados na memoria que acompañaba a
solicitude”. Así, e aínda que é un proceso negociado sen publicidade, é necesaria
a presentación de ata tres ofertas. Esas ofertas recibíronse nunha tarde e o xurado
para a elección desa persoa -a técnico local de emprego e o responsable do
arquivo- tardou menos dun día en seleccionar á persoa gañadora. A oposición
entende que á vista do período entre a data do acordo do procedemento e a data
de sinatura do contrato, "había prazo suficiente" para facer o procedemento
negociado con publicidade. Hai unha clara alteración do obxecto inicial do
contrato, da falla de proporcionalidade entre o importe do contrato e o servizo
prestado e un tratamento favorable cara a adxudicación do contrato que redunda
no enriquecemento da persoa.
A Xunta di que é posible traballar 16 horas durante 35 días para facer un encargo
previsto en 105 días. Asemade, a Xunta entende que o proxecto presentado por
este municipio cumpría cos requisitos esixidos na convocatoria, que era o de
organizar fondos documentais do Arquivo municipal. O Rexedor afirma que “Foi
un contrato menor e realizouse en base a legalidade”. Este contrato adiouse cinco
días, segundo a oposición debeuse a problemas da contratada en darse de alta na
Seguridade Social-, o rexedor indicou que "a única intervención que tivo foi
asinar os documentos que viñan na carpeta de firma" e que, polo tanto,
descoñecía o motivo dese atraso. Dixo, tamén, que tampouco sabía se a
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contratada se dera de alta exclusivamente para este traballo ou se continuou
despois.
Por outra banda, ninguén comprobou a recepción dos traballos. E ao final é a
propia contratada quen certifica a finalización dos traballos. Na páxina web do
concello non hai información ningunha do arquivo histórico. Os documentos
propostos para dixitalizar estarán previamente organizados e descritos nunha
base de datos segundo a Norma galega de descrición arquivística (NOGADA).
Os proxectos deberán incluír a creación dun arquivo dixital de conservación
permanente e a creación dunha copia dixital para a difusión na páxina web do
Portal de Arquivos de Galicia.
Consultada a páxina web do Portal de Arquivos de Galicia, a información que alí
figura é a seguinte: “Non se ten constancia do arquivo como oficina municipal, a
custodia da documentación estaba vinculada á figura do Secretario. En 1956
acométense obras para evitar o derrube da casa consistorial e no ano 1967
acondicionase o primeiro andar para vivenda do Secretario. A actual casa do
concello construíuse en 1980 e inaugurouse en 1982. A documentación tivo que
trasladarse a outra ubicación temporal mentres duraban as obras. Unha vez
rematas as obras de ampliación a documentación distribuíuse polas diferentes
oficinas e a máis antiga gardouse no faiado da casa consistorial. Será en 1999
canso se acondicione un espazo para o arquivo do concello, na planta baixo
cuberta da casa do concello. Ademais contan con dous depósitos máis pequenos a
maiores no soto e na planta baixa”. Por certo, a descarga de fondos do arquivo
está bloqueada.
Por todo o exposto, o Grupo Parlamentario de En Marea presenta a
seguinte Proposición non de lei:

O Parlamento de Galicia insta ao Goberno galego a:
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1.- Controlar por parte da Secretaría Xeral de Cultura da Consellería de Cultura,
Educación e Ordenación Universitaria como, canto e para que dá as subvencións.
2.- Detectar por parte da Secretaría Xeral de Cultura da Consellería de Cultura,
Educación e Ordenación Universitaria anomalías na solicitude de subvención
como a presente que supostamente levaba incorporada unha proposta nominativa.
3.- Revisar o expediente completo da subvención concedida ao Concello de
Vedra, para verificar que documento se achegou.
4.- Adecuar a subvención da cantidade á carga de traballo. Neste caso, a axuda
que recibiu foi a máxima, 5000 €. Se hai variacións, debe haber minoración.
5.- Comprobar se o órgano instrutor avaliou a execución das actuacións
subvencionadas.
6.- Requirir se non o fixo o nomeado órgano instrutor a xustificación
acreditativa.
7.- Esixir aos beneficiarios a copia do traballo desenvolvido.
8.- Incorporar os datos na páxina web do Portal de Arquivos de Galicia?
9.- Avaliar as consecuencias que pode ter a alteración do obxecto por parte do
Concello.
10.- Investigar as irregularidades detectadas.
11.- Abrir no seu caso un procedemento de revisión de oficio das actuacións
irregulares.
12.- Poñer os feitos en coñecemento da Fiscalía e do Consello de Contas.

Santiago de Compostela, 8 de febreiro de 2018.

Asdo.: Ánxeles Cuña Bóveda

Asdo.: Luís Villares Naveira

Luca Chao Pérez

Voceiro do G.P. de En Marea.
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Deputadas do G.P. de En Marea.

Asinado dixitalmente por:

María de los Ángeles Cuña Bóveda na data 08/02/2018 17:15:05

Luca Chao Pérez na data 08/02/2018 17:15:18

Luis Villares Naveira na data 08/02/2018 17:15:26
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Á Mesa do Parlamento
O Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego (BNG), a iniciativa
das deputadas e deputados Olalla Rodil Fernández, Luis Bará Torres, Ana Pontón
Mondelo, Xosé Luis Rivas Cruz, Montserrat Prado Cores e Noa Presas
Bergantiños, ao abeiro do disposto no Regulamento da Cámara, presenta a seguinte
Proposición non de lei para o seu debate en Pleno, sobre as medidas previstas polo
Goberno galego para a mellora da rede de saneamento de Celeiro e a EDAR de Viveiro.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
O 7 de setembro de 2016 a Consellaría de Medio Ambiente e Ordenación do
Territorio anunciou a sinatura co concello de Viveiro dun convenio no que se
comprometía a investir uns 3 millóns de euros para mellorar a rede de saneamento de
Celeiro e a EDAR de Viveiro.
O prazo previsto para executar todas as actuacións recollidas neste convenio,
segundo declaracións da propia Conselleira de Medio Ambiente e Ordenación do
Territorio, prolongaríase ao longo de trinta meses.
Dez meses despois da sinatura, a terza parte do prazo estabelecido para o remate
de todas as actuacións, a rotura do emisario e o vertido persisten sen que se teñan
efectuado as obras comprometidas.
Esta situación supón un perigo para as embarcacións que entran no peirao, pola
rotura, así como un sobrecuste á actividade pesqueira ao ter que filtrar a auga para
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garantir o 100% da calidade dos produtos, como teñen denunciado desde Portos de
Celeiro S.A.
Desde o Bloque Nacionalista Galego entendemos que a veciñanza de Viveiro
está a pagar na factura do recibo da auga uns tributos (canon de saneamento e
depuración de augas residuais) por uns servizos que a administración non está a atender
axeitadamente e por outra banda, cremos que Portos de Celeiro, S.A., que xa ingresa
uns 840.000 € anuais (un promedio de 70.000 €/mes) ao ente público adscrito á
Consellería do Mar, Portos de Galicia, pola súa actividade en concepto de tarifa X-4
(1,75% das vendas en lonxa), está a soportar a maiores uns gastos alleos aos propios da
súa actividade empresarial que non lle corresponde asumir e que poden repercutir
negativamente na xeración de postos de traballo da entidade.

Por todo o exposto, o Grupo Parlamentar do BNG presenta a seguinte
proposición non de lei para o seu debate en Pleno:
“O Parlamento insta a Xunta de Galiza a efectuar de maneira urxente as medidas
previstas no convenio asinado co Concello de Viveiro para mellorar a rede de
saneamento de Celeiro e a EDAR de Viveiro.”

Santiago de Compostela, 8 de febreiro de 2018

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

Asinado dixitalmente por:

Olalla Rodil Fernández na data 08/02/2018 18:13:59

María Montserrat Prado Cores na data 08/02/2018 18:14:04

Xose Luis Rivas Cruz na data 08/02/2018 18:14:07

Noa Presas Bergantiños na data 08/02/2018 18:14:09

Xosé Luis Bará Torres na data 08/02/2018 18:14:10

Ana Pontón Mondelo na data 08/02/2018 18:14:17
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O Grupo Parlamentario de En Marea, a través dos seus deputados e deputada
Paula Vázquez Verao, Luís Villares Naveira, Marcos Cal Ogando e Antón
Sánchez García, ao abeiro do disposto no artigo 160 do Regulamento da Cámara
presenta a seguinte Proposición non de lei para o seu debate na Comisión 2.ª

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
O tramo de máis alto risco de accidente da rede estatal de estradas en todo o
Estado español atópase no punto quilométrico na N-120 entre os quilómetros
535,2 y 549,5 entre o principio da vía rápida no enlace de Següín (Lugo) e o
enlace de Penalva (Ourense) que, cos seus 14,3 quilómetros de lonxitude e unha
IMD de 4244 vehículos diarios no que se produciron nove accidentes graves cun
falecido e 11 feridos graves, é un dos principais puntos negros de Galicia. Estes
datos extráense do informe publicado polo programa europeo EuroRAP, que
alerta dun alto nivel de perigosidade en 3263,90 quilómetros na rede de Estradas
do Estado, o que supón un 13,2% do total.
Dos 77 tramos de risco elevados, 17 son tramos negros, considerados de alto
risco para a seguridade das súas persoas usuarias, e neles houbo 143 accidentes
con vítimas das que 36 faleceron, mentres que 144 foron feridas graves. A
intensidade media diaria neses tramos segundo o Informe EuroRAP é de 4835
vehículos.
O informe analiza o risco das vías que conforman a rede de estradas do Estado.
Os tres factores a ter en conta son a avaliación dos sinistros nos últimos 3 anos
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2013-2015, a gravidade e a relación co nivel de tráfico da vía, así como as
características propias da mesma.
O índice de risco defínese como o número de accidentes mortais e graves nos 3
últimos anos por cada 1000 millóns de vehículos-quilómetro. O número total de
quilómetros con maior risco de accidente aumentou nun 10, debido tamén ao
recorte na conservación da rede de estradas, que incide nun repunte da
sinistralidade, segundo denuncian algunhas asociacións de condutores.
Tramos como o da N-120, entre Següín (Ferreira de Pantón, Lugo) e o enlace de
Penalva (Ourense), cunha lonxitude de 14 quilómetros 8 accidentes e 11 feridos
graves, ou o da N-547 entre os puntos quilométricos 47,3 e 54,80 no comezo da
zona urbana de Melide e ao final da zona urbana de Boente (Arzúa), que leva na
lista de punto negro durante 3 anos consecutivos é preocupante.
Outros dous tramos negros son os da N-640 en Pontevedra, entre o final da zona
urbana de Caldas e Vilagarcía de Arousa, con 13 accidentes, 2 persoas falecidas e
15 feridos graves, e o tramo da N-541 entre o principio da zona urbana de Sacos
e o cruce coa estrada PO-224 con 5 accidentes, 1 falecido e 4 feridos.
Estes son os puntos negros da rede estatal de estradas no noso País, xunto con
outros de alto risco distribuídos ao longo de toda a xeografía galega con
predominio claro de

índice de risco medio-alto ou moi alto, en 194,20

quilómetros distribuídos en 15 tramos.
Na provincia de Lugo, cunha amplísima rede viaria, a rede estatal presenta
deficiencias en canto a extensión e conservación, situación que aumenta a
perigosidade.
No caso da Mariña, as vías N-634, N-640 e N-642 están deterioradas,
especialmente esta última na variante de Foz.
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O 22 de xuño de 2017, a Comisión de Seguridade Vial do Congreso aprobou
unha Proposición non de lei de En Marea para que o Ministerio de Fomento
efectuase, este ano, actuacións de reforma e rehabilitación na N-540 nos tramos
situados entre Guntín e Ventas de Narón, e no tramo que vai entre Chantada e
Taboada, que a día de hoxe están sen realizar.
Nunha resposta a En Marea, o Goberno afirmou que na N-540 non se identificou
ningún Tramo de Concentración de Accidentes, cando é un área de alta
sinistralidade. De feito, en outono de 2015 houbo unha sucesión de accidentes,
cunha persoa morta e 11 feridos nun intervalo de 18 días.
A veciñanza de Guntín denuncia continuamente a perigosidade da curva situada á
saída da localidade e son frecuentes os accidentes que se producen na zona.
Tamén en Chantada son habituais as queixas polo lamentábel estado da variante
de Chantada, con 7 quilómetros de pavimento desgastado.
A N-120 conta cun dos tramos máis perigosos da rede estatal de estradas, o tramo
entre Següín e Penalva (o 21 de febreiro de 2017 aprobouse no Congreso unha
iniciativa de En Marea para mellorar a seguridade neste tramo, sen que se tivera
feito nada), e sufriu concentración de accidentes na curva de Abrence, na Pobra
do Brollón.
Por outra parte, a rede viaria estatal ten na provincia de Lugo dez puntos
perigosos en inverno, por mor da formación de capas de xeo e neve. Inclúese
nesta nómina o tramo da A-8 entre Arroxo (Lourenzá) a A Xesta (Abadín).
Este tramo da Autovía Transcantábrica, A-8, entre Arroxo (Lourenzá) a A Xesta
(Abadín), sofre cortes de néboa ao longo de 22 quilómetros, acumulando unha
media de 35 días de peche ao ano. Cando isto sucede, o tránsito é derivado á N634, que ten un lamentable estado de conservación.
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Ademais, en Galicia as persoas condutoras de moto teñen unha perigosa
compoñente, xa que en moitas vías secundarias as barreiras quitamedos son
simples e non teñen ningún tipo de protección, o que significa que tanto persoa
condutora como pasaxeira quedan expostas fronte a unha caída que implica
amputacións do corpo.

Por todo o exposto o Grupo Parlamentario de En Marea presenta a seguinte
Proposición non de lei para o seu debate na Comisión 2.ª

a) O Parlamento de Galicia insta a Xunta de Galicia a dirixirse ao Goberno do
Estado a:
1- Implementar un plan de mellora da rede viaria galega coa finalidade de
reducir a sinistralidade viaria e o índice de risco nos puntos negros e
vermellos de accidentes na rede estatal.
2 - Dotar con orzamentos suficientes dito plan no período 2018-2021.
3 – Acometer en 2018 as melloras máis urxentes na rede estatal de estradas na
provincia de Lugo.
4 – Detectar as vías da provincia de Lugo sen barreiras dobres con protección
fronte a caídas e implementación dun plan de retirada das barreiras simples
que supoñan un perigo para motoristas en caso de caídas.
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b) O Parlamento de Galicia insta a Xunta de Galicia a promover un uso
responsable dos vehículos privados así como fortalecer o transporte público,
coa elaboración da segunda fase do Plan de Transporte Público de Galiza
tendo en conta as propostas e necesidades das comarcas de Lugo, con
participación social.

Santiago de Compostela, 2 de febreiro de 2018.

Asdo.: Paula Vázquez Verao
Marcos Cal Ogando
Antón Sánchez García
Deputada e deputados do G.P. de En Marea
Luís Villares Naveira
Deputado e Voceiro do G.P. de En Marea.

Asinado dixitalmente por:

Paula Vázquez Verao na data 02/02/2018 11:19:11
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Marcos Cal Ogando na data 02/02/2018 11:19:23

Antón Sánchez García na data 02/02/2018 11:19:33

Luis Villares Naveira na data 02/02/2018 11:19:43
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Á MESA DO PARLAMENTO

O Grupo Parlamentar de EN MAREA, por inicitiva das súas deputadas e
deputado Paula Vázquez Verao, Paula Quinteiro Araújo e Marcos Cal
Ogando, ao abeiro do artigo 160 do Regulamento desta Cámara, presentan a
seguinte Proposición non de lei para o seu debate na Comisión 5.ª

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

No noso País, coma en todo o mundo, son, de xeito maioritario, as mulleres as
que se responsabilizan do traballo de coidados, sen remunerar. Este feito incide
negativamente na vida laboral das mulleres e nas súas cotizacións, co cal tamén
repercute negativamente nas pensións de xubilación, sendo as galegas das máis
baixas do Estado.

En 2016, segundo datos da Secretaría de Igualdade da Xunta de Galicia, o 91%
das excedencias para coidado de fillas e fillos foron solicitadas por mulleres, o
mesmo que o 79,8% no caso de coidado doutros familiares.

Segundo os datos do IGE, no ano 2010, en Galicia, as persoas con emprego a
tempo parcial ou sen emprego que declaraban que a principal razón deste feito
era poder facérense cargo de coidado de nenos e nenas, eran unhas 35.000
persoas, das cales o 96,2% eran mulleres.

No que ten que ver co traballo doméstico, case o 70% das horas dedicadas a este
son realizadas por mulleres.

En canto ás situacións de dependencia, as mulleres son quen máis as padecen e
quen, tamén, máis exercen de coidadoras de persoas dependentes. O sector das
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(fundamentalmente mulleres) traballadoras no fogar e coidadoras está altamente
precarizado e en situación irregular; ter retirado por parte do Estado a cobertura e
financiamento das cotas da Seguridade Social das persoas coidadoras non
profesionais supuxo, para o noso País, que moitas persoas (fundamentalmente
mulleres e maiores de 55 anos) sigan a desempeñar o mesmo traballo de
coidadoras de xeito informal, pero sen cotizar á SS. Deste xeito, segundo datos
do IMSERSO, en 2017 só 918 persoas galegas dedicadas ao coidado de
familiares dependentes estaban afiliadas á Seguridade Social como coidadoras
non profesionais, o 6,8% comparándoo co número de persoas que reciben
prestación por dependencia para coidados familiares (13.333). Ademais, é
preciso recoñecer o dereito ao desemprego destas coidadoras e garantirlles o
dereito a unha formación profesional para facilitar a súa reincorporación ao
mercado laboral.

Que as mulleres dediquemos máis tempo ao coidado non é por unha razón
“natural” ou biolóxica, senón pola perpetuación dunha estrutura de poder e de
roles de xénero que confire en exclusiva ás mulleres o rol de coidadoras. Unha
sociedade xusta conleva necesariamente compartir o traballo reprodutivo entre
homes e mulleres.

A Tarxeta Benvida é unha axuda económica ás familias con renda inferior a
45.000 € anuais, consistente en 100 € ao mes, destinada a “contribuír ao
pagamento dos gastos realizados no primeiro ano de vida do neno ou nena”, así
como durante os tres primeiros anos no caso das familias con renda igual ou
inferior aos 22.000 €.
Coa Tarxeta Benvida poden mercarse “produtos básicos para o neno ou nena
como, entre outros, leite e outros alimentos infantís, cueiros, produtos de hixiene
infantil ou produtos farmacéuticos”. Así mesmo, a tarxeta “poderá ser utilizada
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soamente en farmacias, parafarmacias, supermercados, tendas de alimentación e
establecementos de puericultura ou especializados en artigos e produtos para a
infancia”, pero non en tendas con liña de roupa de bebé se estas non son
especificamente especializadas en puericultura.
A Tarxeta Benvida anúnciase coa campaña “A vida nunca foi tan grande”,
mediante un vídeo no que aparecen mulleres coidando bebés en distintas
actitudes, que non inclúen a lactación materna, que é o tipo de alimentación
recomendada polo Sergas (seguindo as recomendacións da OMS) como o máis
axeitado para os seis primeiros meses de vida de xeito exclusivo
(https://www.youtube.com/watch?v=EqShkjAJxl4).
A evidencia científica levou á OMS a afirmar que “a lactancia materna é o xeito
ideal de aportar aos bebés os nutrientes que precisan para un crecemento e
desenvolvemento saudable. Practicamente todas as mulleres poden aleitar,
sempre que dispoñan de boa información e de apoio da súa familia e do sistema
de atención á saúde”. A lactación materna é a recomendada pola OMS, a
Asociación Española de Pediatría e o propio SERGAS de xeito exclusivo durante
os seis primeiros meses de vida das crianzas.

Por todo o exposto, o Grupo Parlamentar de En Marea presenta a seguinte
Proposición non de lei para o seu debate na Comisión 5ª:

O Parlamento galego insta a Xunta de Galicia a:

1. Substituír a campaña actual da Tarxeta Benvida por outra na que non se exclúa
a participación de homes nos rol de coidados nin a lactancia materna.
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2. Dirixirse ao Goberno do Estado para que recupere o financiamento dos
convenios da Seguridade Social para as coidadoras non profesionais de persoas
en situación de dependencia.

3. Impulsar medidas en todas as áreas de Goberno da Xunta que favorezan o
reparto do traballo reprodutivo entre homes e mulleres.

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

Asdo.: Luís Villares Naveira

Paula Quinteiro Araújo

Voceiro do G.P. de En Marea.

Marcos Cal Ogando
Deputadas e deputado do G.P. de En Marea.

Asinado dixitalmente por:

Paula Vázquez Verao na data 05/02/2018 10:57:25

Paula Quinteiro Araújo na data 05/02/2018 10:57:44

Marcos Cal Ogando na data 05/02/2018 10:58:03

Luis Villares Naveira na data 05/02/2018 10:59:55
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OFICINA PARLAMENTAR

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

Á Mesa do Parlamento
O Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego (BNG), a iniciativa
das deputadas e deputados Luis Bará Torres, Montserrat Prado Cores, Ana Pontón
Mondelo, Xosé Luis Rivas Cruz, Olalla Rodil Fernández e Noa Presas Bergantiños,
ao abeiro do disposto no Regulamento da Cámara, presenta a seguinte Proposición non
de lei para o seu debate en Comisión.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
1. O radon é un gas radioactivo que se atopa en solos, rochas e auga. É un gas
incoloro, inodoro e insípido que provén da desintegración nuclear do radio (de aí lle ven
o seu nome); é un elemento cunha presenza importante en toda a codia terrestre e
nomeadamente en solos graníticos coma o galego. O radon é a maior fonte de
exposición humana á radioactividade natural; entra nas edificacións principalmente a
través das fendas na cimentación, polas paredes, tubaxes, e mesmo por difusión a través
de cerramentos en contacto co chan. As medidas máis efectivas e económicas para
previr a acumulación de radon son as que se toman na fase de construción, illando o
subsolo ou deixando cámaras de aire que canalicen as filtracións de radon ao exterior.
Para edificios xa construídos, ou se a zona é de alto risco, compre garantir unha boa
ventilación, e se a aireación tradicional non é suficiente, cómpren outras solucións como
a extracción forzosa e canalización do aire ou a impermeabilización de chans e paredes.
2. Estudos realizados en todo o mundo -e tamén en Galiza- mostran que as
persoas expostas de xeito continuado a niveis elevados deste gas teñen un maior risco
de desenvolver cancro de pulmón. A OMS considera que a exposición a gas radon é

1
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responsábel de até o 14% das mortes por cancro de pulmón (a segunda causa de morte
tras do tabaco). Tamén considera que o Radon é un grave problema para a saúde e por
iso insta a todos os países a protexer e concienciar á poboación sobre os seus prexuízos,
mesmo propón que se inclúa a protección contra os efectos negativos do Radon na
lexislación sobre vivenda, aconsellando reducir a presenza do Radon nas mesmas a
niveis inferiores a 100 Bq/m3.
3. Nos estudos realizados no Estado español Galiza está considerada como unha
das zonas con maior irradiación de radon, un gas presente nos solos graníticos
fracturados e que pasa a sotos e vivendas. A Comisión Europea elaborou xa no ano
1997 unhas recomendacións nas que instaba aos gobernos a establecer un sistema
axeitado de medición e a necesidade de emprender medidas correctoras cando a
concentración de radon fose superior a 200 Bq/m3 en vivendas e 800 Bq/m3 en
edificios públicos e lugares de traballo.
4. Na lexislación española as Normas do Hábitat establecidas no 2007 polo
BNG no goberno da Xunta facían referencia directa ao radon e á necesidade de
illamento nas construcións como medida preventiva. Lamentabelmente esta norma foi
derrogada

polo

goberno

do

sr.

Feijóo

sen

ningunha

medida

alternativa.

Lamentabelmente tamén, despois de preto de 30 anos transcorridos desde que a
Comisión Internacional de Protección Radiolóxica recomendara establecer as medidas
oportunas para limitar toda exposición a elevadas concentración do radon no interior
dos edificios, pouco se fixo para establecer medidas prácticas que protexesen a saúde
das persoas contra o gas radon.
5. En xaneiro de 2012, o BOE publicou a Instrución IS-33 do Consello de
Seguridade Nuclear, sobre criterios para a protección fronte á radiación natural. Esta
instrución establece nos 600 Bq/m3 (becquerelios por metro cúbico de aire no interior)
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de concentración media anual de radon durante a xornada laboral o limiar por riba do
cal é obrigatorio activar a protección para os traballadores e traballadoras. Así e todo,
nos centros de traballo con alta permanencia do público (hospitais, centros educativos,
cárceres...) o nivel establécese nos 300 Bq/m3. A instrución establece a realización de
medicións nos lugares de traballo en áreas identificadas polos seus valores elevados de
radon.
A Unión Europea estableceu o 6 de febreiro de 2018 como data límite para a
aplicación da directiva europea 2013/59/EURATOM, en vigor desde 2014. Esta
normativa establece nos 300Bq/m3 o limiar de referencia para as concentracións de
radon en espazos pechados nos lugares de traballo e obriga a realizar medicións en
zonas de elevadas concentracións deste gas radiactivo. A citada norma tamén establece
a obriga de aprobar un Plan Estatal de acción para o radon.
Cómpre ter en conta que segundo numerosas persoas expertas, o limiar
establecido pola UE é bastante alto para marcar o punto a partir do cal hai que actuar. A
OMS fixou en 2009 o límite nos 100 Bq/m3 e desde 1998 a Axencia de Protección
Ambiental fixou 148 Bq/m3 como nivel de referencia.
Estamos polo tanto ante un grave problema de saúde pública, ante o que hai que
actuar con medidas normativas, de información, prevención e protección da poboación,
especialmente naquelas zonas máis expostas á acción deste gas altamente perigoso.

Polo anteriormente exposto, o Grupo Parlamentar do BNG presenta a seguinte
proposición non de lei para debate en comisión:
“O Parlamento Galego insta á Xunta de Galiza a
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1. Demandar do goberno do Estado a inclusión no Código Técnico de
Edificación de medidas de prevención e protección fronte á contaminación por radon.
2. Desenvolver un Plan de protección contra o radon nas vivendas e nos centros
de traballo, procurando a implicación de todas as administracións e contando co
asesoramento dos centros universitarios especializados nesta materia.
3. Desenvolver un Plan de medición e redución do radon nos centros de traballo
dependentes da administración autonómica: centros de saúde, centros da terceira idade,
edificios administrativos, centros educativos, escolas infantís...
4. Establecer políticas de saúde pública que inclúan a información á poboación e
a medición dos niveis de radiación garantindo os estándares de calidade.

Santiago de Compostela, 5 de febreiro de 2018

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

Xosé Luis Bará Torres na data 05/02/2018 11:10:06

María Montserrat Prado Cores na data 05/02/2018 11:10:11

Xose Luis Rivas Cruz na data 05/02/2018 11:10:14

Olalla Rodil Fernández na data 05/02/2018 11:10:15

Noa Presas Bergantiños na data 05/02/2018 11:10:17

Ana Pontón Mondelo na data 05/02/2018 11:10:26
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Á Mesa do Parlamento
O Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego (BNG), a
iniciativa das deputadas e deputados Luis Bará Torres, Montserrat Prado
Cores, Ana Pontón Mondelo, Xosé Luis Rivas Cruz, Olalla Rodil Fernández
e Noa Presas Bergantiños, ao abeiro do disposto no Regulamento da Cámara,
presenta a seguinte Proposición non de lei para o seu debate en Comisión.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
1. A Xunta de Galicia, através de Portos de Galicia, iniciou en 2011 a
tramitación dun proxecto para a dragaxe e rexeneración da bancos marisqueiros
no río Lérez e no fondo da ría de Pontevedra, nun treito de aproximadamente 4,3
km entre o Clube Naval e Os Praceres, no que está previsto retirar
aproximadamente 330.000 toneladas de lamas e outros sedimentos. O custo
estimado do proxecto é de 3 millóns de euros.
2. Despois de 7 anos de tramitación, o proxecto aínda non se fixo
realidade. A finais do ano 2016, o Presidente de Portos de Galicia reuniuse co
alcalde de Pontevedra e cos portavoces dos grupos municipais para informalos
das características do proxecto e dos prazos estimados para a súa realización.
Naquela xuntanza, o responsábel de Portos informou da previsión de licitación
do proxecto a comezos de 2018. En xaneiro de 2017, o DOG publicou o

1
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anteproxecto da dragaxe e a o estudo de impacto ambiental e abriuse o período
de exposición pública para a presentación de alegacións.
3. En relación co impacto ambientl das obras, as confrarías manifestaron a
súa discrepancia coa previsión de depositar máis de 221.000 toneladas de
sedimentos ao oeste da illa de Tambo e nos bancos marisqueiros ente Campelo e
Combarro. Demandan a modificación desta parte do proxecto, de maneira que os
sedimentos se depositen en mar aberto, fóra das augas da ría de Pontevedra.
4. A paralización do proxecto está a provocar un novo retraso nunha obra
repetidamente adiada. Esta situación está a provocar graves consecuencias para
ao sector do mar, xa que impide a rexeneración e recuperación de bancos
marisqueiros do fondo da ría, prexudicando especialmente o sector do marisqueo
a flote que viu moi mermada nos últimos anos a súa actividade e ingresos.
A colmatación da desembocadura e a canle do río Lérez tamén prexudica
a navegación deportiva e a actividade do Náutico, debido ao escaso calado da
canle de navegación do río e do porto deportivo.

Polo anteriomente exposto, o Grupo Parlamentar do BNG presenta a
seguinte proposición non de lei para o debate en comisión:
“O Parlamento galego insta á Xunta de Galicia a
1. Licitar no primeiro semestre do 2018 o proxecto da dragaxe da canle de
acceso ao porto de Pontevedra no río Lérez.
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2. Atender as demandas do sector pesqueiro e marisqueiro e incluir no
proxecto a previsión de depositar os sedimentos fóra da ría de Pontevedra, en
mar aberto.”

Santiago de Compostela, 5 de febreiro de 2018

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

Asinado dixitalmente por:

Xosé Luis Bará Torres na data 05/02/2018 11:22:26

María Montserrat Prado Cores na data 05/02/2018 11:22:31
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Noa Presas Bergantiños na data 05/02/2018 11:22:33

Olalla Rodil Fernández na data 05/02/2018 11:22:37

Xose Luis Rivas Cruz na data 05/02/2018 11:22:42

Ana Pontón Mondelo na data 05/02/2018 11:22:45
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O Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, por iniciativa dos
seus deputados e das súas deputadas Abel Losada Alvarez, Patricia
Vilán Lorenzo, María Luisa Pierres López e Raúl Fernández
Fernández, a través do seu portavoz e ao abeiro do disposto no artigo
160 do Regulamento da Cámara, presenta ante esa Mesa a seguinte
proposición non de lei en Comisión 2.ª, Ordenación Territorial,
Obras Públicas, Medio Ambiente e Servizos.
Exposición de motivos
A Xunta de Galicia, como non podía ser doutro xeito, continúa na liña
sistemática de confrontación e discriminación para co concello de Vigo.
Neste caso, o do transvase do río Verdugo, a Xunta de Galicia quere
deixar a Vigo e a outros concellos da súa área sen auga, por iso
rexeitamos rotundamente á decisión da Xunta de Galicia (Augas de
Galicia) de tramitar pola vía ordinaria a obra do transvase do río
Verdugo para garantir máis fornezo de auga ao sistema que abastece a
área de influencia viguesa, en torno aos 450.000 veciños e veciñas.
Pola súa banda, Augas de Galicia xustificou esta decisión porque
segundo eles non se dan os requisitos legais para tramitar esa obra pola
vía de urxencia, posto que os sistemas de abastecemento 1 e 2 xa non
están en situación de alerta.
De feito, a principios de xaneiro o Goberno municipal vigués remitiu ao
organismo autonómico o convenio asinado para a execución desta obra,
cuxo custo financiaría o Concello nun 80 por cento a pesares de
evidente supramunicipalidade dos 450.000 veciños e veciñas, pero
tampouco lles vale.
A conselleira Beatriz Mato e o presidente da Xunta de Galicia, Alberto
Núñez Feijóo, deben cumprir coa súa obriga, e comezar a construír a
tubaxe do transvase pola vía de urxencia, cuxo financiamento asume
case na súa totalidade o propio Concello de Vigo.
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Lembramos que a presa de Eiras, propiedade do Concello de Vigo,
abastece de auga á cidade e a outros 150.000 veciños de varios
municipios da súa área urbana. E estamos a falar da auga sobrante do
río Verdugo, non se trata de danar a ninguén, nin a ningún concello.
Partido dos
Socialistas
de Galicia

Esta obra pediuse por primeira vez en 2008, e posteriormente volveuse
a solicitar en 2011, para facer fronte a estas situacións de extrema
necesidade, que se veñen producindo de maneira periódica en Vigo e na
súa área, a consecuencia dese cambio climático, que algúns aínda
negan.
Nada garante que as próximas estacións non vaian ser secas, e
responsabilizamos ao presidente Feijóo de todo aquilo que poida
suceder no subministro de auga a 450.000 galegos e galegas, e que
cumpra co acordado.
Por todo o exposto, o Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
presenta a seguinte proposición non de lei para o seu debate en
Comisión:
O Parlamento galego insta a Xunta de Galicia a acometer, coa máxima
urxencia posible, a obra de transvase do río Verdugo ao Oitavén,
necesaria para Vigo e os demais concellos afectados, respectando o
medio ambiente e mantendo o caudal ecolóxico do río, e que se realice
de acordo co convenio consensuado entre o Concello de Vigo e a Xunta
de Galicia.
Pazo do Parlamento, 2 de febreiro de 2018
Asdo.: Abel Losada Álvarez
Patricia Vilán Lorenzo
María Luisa Pierres López
Raúl Fernández Fernández
Deputados e deputadas do G.P. dos Socialistas de Galicia
Asdo.: Xoaquín Fernández Leiceaga
Portavoz do G.P. dos Socialistas de Galicia
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Asinado dixitalmente por:
Partido dos
Socialistas
de Galicia

Abel Fermín Losada Álvarez na data 02/02/2018 14:19:35
Patricia Vilán Lorenzo na data 02/02/2018 14:19:41
María Luisa Pierres López na data 02/02/2018 14:19:46
Raúl Fernández Fernández na data 02/02/2018 14:19:52
Xoaquín María Fernández Leiceaga na data 02/02/2018 14:19:56
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O Grupo Parlamentario Popular de Galicia, a través do seu Portavoz, e por
iniciativa das deputadas e deputados Paula Prado del Río, Alberto Pazos
Couñago, César Fernández Gil, Jacobo Moreira Ferro, Isabel Novo Fariña,
Antonio Mouriño Villar e Julia Rodríguez Barreira, ao abeiro do disposto nos
artigos 160 e concordantes do Regulamento da Cámara, presenta ante esa
Mesa, a seguinte Proposición non de Lei para o seu debate en Comisión 1º
Institucional, Administración xeral, Xustiza e Interior.
Exposición de Motivos:
O 13 de maio de 2013 asinouse o convenio de colaboración entre a Xunta de
Galicia, a Federación Galega de Municipios e Provincias e as Deputacións
Provinciais, en materia de emerxencias e prevención e defensa contra incendios
forestais, para a creación e implantación dos grupos de emerxencia
supramunicipais .
Actualmente os Grupos de Emerxencia Supramunicipais (GES) complementan a
atención das emerxencias e extinción de incendios forestais, xunto cos parques
de bombeiros municipais e os parques comarcais cubrindo as zonas
desprovistas de servizos de emerxencia, cun ámbito de actuación superior ao
municipal. Asemade, estes grupos participan activamente nas labores de
prevención de incendios.
O longo da súa vixencia o convenio GES, foi obxecto de distintas modificacións
que tiveron por obxecto a mellora do seu contido adecuándoo as demandas que
xurdiron e procedendo á subsanación das deficiencias detectadas coma
consecuencia da experiencia derivada xestión do mesmo, así, modificouse a
delimitación territorial e composición dalgún dos grupos, as súas funcións ou o
seu financiamento.
A día de hoxe, seguen existindo aspectos mellorables, no referente a
organización e funcionamento destes grupos, pero é practicamente unánime a
opinión, tanto por parte da sociedade coma das Administracións Públicas
implicadas, de que os Grupos de Emerxencia Supramunicipais, están a

81328

desenvolver un labor encomiable en materia de emerxencias e de prevención de
incendios forestais.
O convenio actual, xunto coas súas addendas teñen un período de vixencia que
remata o 31 de decembro de 2018, polo que compre que a Comisión de
Seguimento dos GES estude a continuidade e integración dos Grupos de
Emerxencia Supramunicipais no novo Plan de emerxencias de Galicia, no
momento en que remate a vixencia do convenio actual.
Por todo o exposto, o Grupo Parlamentario Popular de Galicia presenta a
seguinte Proposición non de Lei en Comisión:
“O Parlamento de Galicia insta a Xunta de Galicia a estudar, no seo da Comisión
de Seguimento dos GES, o réxime xurídico dos Grupos de Emerxencia
Supramunicipais no momento en que remate a vixencia do actual convenio.”

Santiago de Compostela, 5 de febreiro de 2 018.

Asinado dixitalmente por:
Pedro Puy Fraga na data 05/02/2018 14:29:19
Paula Prado Del Río na data 05/02/2018 14:29:32
Alberto Pazos Couñago na data 05/02/2018 14:29:48
César Manuel Fernández Gil na data 05/02/2018 14:30:03
Jacobo Moreira Ferro na data 05/02/2018 14:30:11
María Isabel Novo Fariña na data 05/02/2018 14:30:31
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Antonio Mouriño Villar na data 05/02/2018 14:30:47
María Julia Rodriguez Barreira na data 05/02/2018 14:30:59
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O Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, por iniciativa da
súa deputada e dos seus deputados Noela Blanco Rodríguez, Raúl
Fernández Fernández e Julio Torrado Quintela, a través do seu
portavoz e ao abeiro do disposto no artigo 160 do Regulamento da
Cámara, presenta ante esa Mesa a seguinte proposición non de lei para
o seu debate en Comisión 5.ª, Sanidade, Política Social e Emprego.
Exposición de motivos
Segundo os datos do INE de 2016, Ourense lidera en Galicia a taxa de
mortaldade por infarto de miocardio por cada 100.000 habitantes, cunha
porcentaxe do 59,7. Ademais, esta cifra sitúa á provincia 27 puntos por
riba da media estatal. Na actualidade o servizo de hemodinámica do
Complexo Hospitalario Universitario de Ourense soamente está
dispoñible en horario de 8:00 a 15:00 horas de luns a venres, o que
provoca centos de traslados ao complexo hospitalario de Vigo, o centro
de referencia cando o servizo non está activo.
Nos infartos é fundamental unha atención inmediata e os traslados
provocan o aumento do tempo de agarda e a redución das posibilidades
de supervivencia. En Ourense, de media, tardan por exemplo 1 hora
máis na apertura da arteria causante do infarto que en Santiago de
Compostela, o que supón dende o punto de vista do grupo socialista
unha vulneración dos principios de equidade e seguridade dos e das
pacientes.

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

81331

Grupo Parlamentario

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

O Parlamento galego insta a Xunta de Galicia a implantar, de maneira
urxente, o servizo de hemodinámica 24 horas no Complexo
Hospitalario Universitario de Ourense, co fin de respectar os principios
de equidade e seguridade dos e das pacientes.
Pazo do Parlamento, 2 de febreiro de 2018
Asdo.: Noela Blanco Rodríguez
Raúl Fernández Fernández
Julio Torrado Quintela
Deputada e deputados do G.P. dos Socialistas de Galicia
Asdo.: Xoaquín Fernández Leiceaga
Portavoz do G.P. dos Socialistas de Galicia
Asinado dixitalmente por:
Noela Blanco Rodríguez na data 05/02/2018 14:18:46
Raúl Fernández Fernández na data 05/02/2018 14:19:16
Julio Torrado Quintela na data 05/02/2018 14:19:25
Xoaquín María Fernández Leiceaga na data 05/02/2018 14:19:30
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O Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, por iniciativa das
súas deputadas e do seu deputado Noela Blanco Rodríguez, María
Luisa Pierres López e Julio Torrado Quintela, a través do seu
portavoz e ao abeiro do disposto no artigo 160 do Regulamento da
Cámara, presenta ante esa Mesa a seguinte proposición non de lei para
o seu debate en Comisión 5.ª, Sanidade, Política Social e Emprego.
Exposición de motivos
A desigualdade entre mulleres e homes ten o seu reflexo como noutros
moitos ámbitos, no mundo do traballo e nas relacións interpersoais que
no mesmo se articulan conformando unha distinta posición de saída en
canto ás oportunidades de acceso a un emprego de calidade,
principalmente naqueles sectores mellor remunerados, así como no
desenvolvemento da súa carreira profesional.
No referente ao emprego, o traballo, a formación profesional e ámbitos
relacionados, existen directivas de importantes repercusións, que van
dende a 75/117/CEE, relativa ao principio de igualdade na retribución,
ata a Directiva 2006/54/CE. O obxectivo desta última é simplificar,
modernizar e mellorar a lexislación comunitaria no ámbito da
igualdade de trato entre homes e mulleres en asuntos de emprego e
ocupación, reunindo nun único texto as disposicións das directivas
sobre este tema, co fin de facelas máis claras e eficaces. A través delas
se foron recollendo as necesidades de regulamentación nas políticas
económicas dos estados e na vida laboral de homes e mulleres.
O Tratado de Amsterdam, que entrou en vigor en 1999, marcou un
punto de inflexión en canto á incorporación efectiva do principio de
igualdade no ámbito do emprego, ao abrir co seu artigo 141.4 a
posibilidade de articular accións positivas para as mulleres, de cara a
lograr a igualdade real.
No ámbito estatal veuse desenvolvendo unha adaptación normativa
extensa co obxectivo de trasladar todo o acervo comunitario existente
en materia de igualdade entre homes e mulleres, asunto xa recollido en
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1978 pola Constitución nos seus artigos 14 e 9.2.
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A Lei Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para a igualdade efectiva de
mulleres e homes, establece no seu Título IV, capítulos I ao IV, toda
unha batería de medidas para garantir o dereito ao traballo en
igualdade de oportunidades.
No eido autonómico, a Lei 7/2004, de 16 de xullo, galega para a
igualdade de mulleres e homes, aborda no Capítulo VI a igualdade
laboral, establecendo no seu artigo 23 o Programa de apoio ás empresas
con plans de igualdade, con medidas como o outorgamento de
subvencións; a concesión do distintivo de excelencia en políticas de
igualdade, ou a preferencia na concesión de contratos con esta
administración.
Como un paso máis na efectiva consecución de ditos obxectivos de
igualdade, aprobouse no Parlamento de Galicia a Lei 2/2007 de 28 de
marzo do traballo en igualdade das mulleres de Galicia. Unha lei
consensuada coas organizacións empresariais e sindicais, cos
municipios, coas asociacións de mulleres, coa sociedade civil.
Unha lei que avanza propostas para introducir a igualdade de forma
transversal na esfera laboral, que aposta pola plena incorporación das
mulleres en clave de igualdade no mundo do traballo e da empresa, que
considera a homes e mulleres imprescindibles para o crecemento
económico e para o incremento do tecido produtivo.
A precariedade e os baixos salarios que veñen caracterizando ao
mercado laboral nestes últimos anos teñen a súa máxima expresión nas
mulleres. Entre 2014 e 2016, a fenda salarial creceu en Galicia ata os
4.513 euros, debido ao incremento da precariedade que afecta
principalmente ás mulleres, que copan segundo datos da EPA o 77 %
das xornadas parciais en Galicia, ao que hai que engadir a maior
dificultade para encontrar emprego.
A discriminación salarial afecta a todos os sectores, aínda que non na
mesma proporción. Agricultura, gandaría, silvicultura e pesca
encabezan a desigualdade na remuneración por sexos, onde o salario é
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de media un 30,3 % máis alto que o das mulleres. Segundo os datos que
se reflicten do último informe de inserción laboral dos titulados da
comunidade autónoma elaborado pola Axencia para a Calidade do
Sistema Universitario de Galicia, coa mesma preparación tres anos
despois de concluír os seus estudios de especialización, os homes
cobran 228 euros máis que as mulleres.
A ausencia de concienciación e implicación en canto á aplicación de
medidas preventivas nos centros de traballo, supuxeron sempre unha
materia pendente, situación que se foi deteriorando nos últimos anos
como consecuencia da crise económica, sendo a prevención xunto co
emprego, as primeiras medidas de aforro que poñen en marcha os
empresarios. Sen ánimo de ser pesimistas e asumindo que os avances
foron moi importantes, a realidade é que na maioría das empresas,
realízanse avaliacións de riscos xenéricas sen entrar na avaliación dos
postos de traballo e moito menos, en avaliar de maneira específica, as
repercusións que determinadas substancias, tarefas, xornada,
procedementos, etc. poden ter na saúde da nai xestante ou no fillo/a.
Debe ser prioritaria a posta en marcha de medidas preventivas, ben
eliminando os riscos ou ben realizando o cambio de posto ou funcións,
por dúas razóns: en primeiro lugar polo dereito fundamental de protexer
a saúde e seguridade da nai e/ou o fillo/a e en segundo lugar, para non
dar lugar innecesariamente a prestacións que se pagan coas cotas de
todos os/as afiliados/as ao sistema, cando esta é unha cuestión que
corresponde ao empresario abordar e solucionar. A realidade é que en
numerosas empresas non se aplica ou se aplica moi
deficientemente o contido íntegro do artigo 26 da LPRL, se se
controlasen de forma eficaz que todas as empresas teñan as avaliacións
realizadas e especificados os postos de traballo exentos de risco para as
situacións de embarazo e lactación, estaría moito máis protexida a
muller embarazada e a súa descendencia e evitaríase a controversia nos
xulgados.
O convenio 189 da Organización Internacional do Traballo (OIT),
sobre a equiparación do traballo doméstico, que foi asinado en 2011 e
xa foi ratificado por 23 países, entrou en vigor o pasado 5 de setembro
de 2013, estendendo os dereitos laborais fundamentais aos e as
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traballadoras domésticas de todo o mundo.
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O pasado 8 de maio de 2013 na Comisión de Emprego e Seguridade
Social do Congreso dos Deputados, aprobouse por unanimidade unha
emenda transaccional á Proposición non de lei sobre ratificación do
Convenio número 189 da OIT e a Recomendación número 201 sobre o
traballo decente para as traballadoras e traballadores domésticos,
compromiso a pesares do cal o Goberno de España aínda non levou a
ratificación ao Congreso, deixando aos traballadores e traballadoras do
fogar en condicións de desigualdade con respecto ao resto de sectores.
Durante este tempo, a indiferenza e o desinterese por parte das
institucións xunto coa reforma laboral, favoreceron o retroceso dos
dereitos laborais e impediron sistematicamente a súa extensión nun
sector totalmente precarizado, sen a protección e a cobertura social que
teñen outras actividades económicas, e con taxas moi elevadas de
economía mergullada. Do elevado número de altas na Seguridade
Social das empregadas do fogar rexistrado en 2012 coa Lei de
regularización do servizo doméstico, entón incorporáronse 7.170
traballadoras, pasouse a un arrefriado das afiliacións.
Dende o Grupo Socialista consideramos que esta preocupante situación
require intensificar os esforzos para a posta en marcha de accións
positivas concretas que eliminen as diferenzas nas condicións de
traballo e, en particular na remuneración entre mulleres e homes.
Por todo o exposto, o Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
presenta a seguinte proposición non de lei para o seu debate en
Comisión:
A) O Parlamento galego insta a Xunta de Galicia a:
1. Establecer un Acordo Marco de Actuación estable e continuada
no tempo coa Delegación Territorial da Inspección de Traballo e
Seguridade Social, adscrita ao Ministerio de Emprego e
Seguridade Social, contra a Brecha Salarial e pola Igualdade
Efectiva no Traballo.
1.1 No marco deste acordo, poñerase en marcha unha fiestra
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única para a recepción de consultas e denuncias sobre a fenda
salarial de xénero e a igualdade de oportunidades no aceso ao
mercado laboral e condicións de traballo, como un mecanismo para
a coordinación interinstitucional.
2. Cumprir a Lei 2/2007 de 28 de marzo do Traballo en Igualdade
das Mulleres de Galicia.
3. Redactar e difundir un monográfico sobre fenda salarial en
Galicia cada 22 febreiro, Día para a Igualdade Salarial entre
Mulleres e Homes.
4. Potenciar á integración da igualdade na formación profesional e
no ensino universitario a través da:
4.1 Elaboración de datos sobre porcentaxes de alumnas e
graduadas así como sobre as saídas profesionais nos programas
de orientación preuniversitaria co fin de potenciar o perfil das
titulacións entre as alumnas.
4.2 Posta en marcha dunha campaña de sensibilización na
formación profesional para favorecer a presenza de mulleres en
disciplinas masculinizadas.
4.3 Toma de medidas de comunicación que incidan nunha
elección de estudos e saída profesional non sesgada por cuestións
de xénero.
4.4 Favorecer a igualdade de oportunidades entre mulleres e
homes mediante actuacións tendentes a evitar calquera tipo de
discriminación, a eliminar a segregación profesional horizontal e
vertical e a eliminar a totalidade das desvantaxes de partida que
afecten o colectivo das mulleres, no desenvolvemento das súas
competencias sobre deseño dos contidos dos títulos de formación
profesional, autorización, xestión e homologación dos centros
formativos, programación e execución de actuacións concretas,
información e orientación profesional, avaliación da calidade e
cantas outras poida asumir no marco da Lei orgánica 5/2002, do
19 de xuño, das cualificaciones e da formación profesional.
5. Priorizar nas políticas activas de emprego da situación das
mulleres do medio rural e das mulleres do sector marítimopesqueiro implantando programas e medidas destinadas á súa
efectiva inserción laboral.
6. Poñer en marcha actuacións dirixidas ao fomento do
empresariado feminino, fundamentalmente a respecto da:
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formación empresarial, axudas económicas para a creación de
empresa, servizos de asesoramento empresarial, servizos de
titoría na creación e mellora de empresa, apoio á constitución de
redes empresariais, fomento da participación nas canles de
promoción, publicidade e comercialización de servizos e
produtos.
7. Incrementar durante a X lexislatura as medidas de apoio
económico e técnico para a implantación voluntaria de plans de
igualdade ou de outras medidas de promoción da igualdade,
facendo especial fincapé no incremento da porcentaxe en casos
de subrepresentación das mesmas e na adaptación dos tempos e
horarios laborais.
B) O Parlamento galego insta a Xunta de Galicia a solicitar ao
Goberno de España:
1. Promover unha Lei de igualdade salarial entre homes e mulleres
que garanta de forma real e efectiva tanto a distribución social
dos traballos domésticos, como a retribución para o desempeño
dun traballo de igual valor, removendo todos os obstáculos
(acceso, formación, promoción, conciliación...) que o dificultan.
2. Garantir o cumprimento da normativa vixente en materia de
prevención de riscos laborais nos casos de embarazo ou
lactación, levando a cabo, entre outras, as seguintes actuacións:
a) Promover campañas da Inspección de Traballo e da
Seguridade Social para esixir á empresa que realice a avaliación
inicial de todos os postos de traballo, para determinar que postos
están exentos de riscos para o embarazo ou lactación e iso aínda
que non exista nese momento ningunha traballadora en situación
de embarazo ou lactación.
b) Promover campañas da Inspección de Traballo e da
Seguridade Social para que no caso de que exista unha
traballadora en situación de embarazo ou lactación se realicen
avaliacións específicas, avaliando o posto en función da situación
individual (embarazo ou lactación) e das características especiais
da nai embarazada ou en período de lactación.
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c) Impulsar protocolos de actuación para as Mutuas
Colaboradoras na xestión da Seguridade Social, que inclúan
entre os riscos protexidos os que puidesen afectar no embarazo e
a lactación.
d) Aumentar as inspeccións de traballo en empresas e no
ámbito da administración pública para evitar calquera tipo de
discriminación das traballadoras embarazadas e en período de
lactación.
3. Ratificar, sen dilación, o Convenio número 189 da OIT e a
Recomendación número 201 sobre o traballo decente para as
traballadoras e os traballadores domésticos.

Asdo.: Noela Blanco Rodríguez
María Luisa Pierres López
Julio Torrado Quintela
Deputadas e deputado do G.P. dos Socialistas de Galicia
Asdo.: Xoaquín Fernández Leiceaga
Portavoz do G.P. dos Socialistas de Galicia

Asinado dixitalmente por:
Noela Blanco Rodríguez na data 05/02/2018 14:22:51
María Luisa Pierres López na data 05/02/2018 14:22:57
Julio Torrado Quintela na data 05/02/2018 14:23:05
Xoaquín María Fernández Leiceaga na data 05/02/2018 14:23:13
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O Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, por iniciativa das
súas deputadas e do seu deputado Noela Blanco Rodríguez, Raúl
Fernández Fernández, María Luisa Pierres López e Patricia Vilán
Lorenzo, a través do seu portavoz e ao abeiro do disposto no artigo 160
do Regulamento da Cámara, presenta ante esa Mesa a seguinte
proposición non de lei para o seu debate en Comisión 2.ª,
Ordenación Territorial, Obras Públicas, Medio Ambiente e
Servizos.
Exposición de motivos
O servizo ferroviario de viaxeiros entre a comarca do Ribeiro e
Ourense, que xestiona Renfe, suprimiu a maioría dos servizos de tren
que tradicionalmente se viñan prestando, resultando os existentes na
actualidade, inadecuados e pouco útiles para as necesidades de
mobilidade dos veciños e veciñas que se desprazar a Ourense a
traballar, estudar, xestionar asuntos nas diferentes administracións...
Na actualidade o horario dos trens que fan este percorrido é o seguinte:
Tren 12604.- Ribadavia 8:35 à Ourense (8:55h).
Tren 12608.- Ribadavia 16:13 à Ourense (16:34)h.
Tren 12601.- Ourense 12:08 à Ribadavia (12:28)h
Tren 12605.- Ourense 21:00 à Ribadavia (21:19)h
Hai ter en conta que a viaxe Ribadavia-Ourense é un traxecto de 20
minutos de duración, e o billete ida e volta ten un prezo de 5 €, o que
debera facer posible organizar viaxes que comuniquen aos 20.000
veciños e veciñas da comarca do Ribeiro coa capitalidade da provincia
de forma rápida, económica, e nun medio ecolóxico aproveitando unha
infraestrutura existente, que non require inversións e permite aproveitar
e rendibilizar recursos materiais e humanos.
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Por todo o exposto, o Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
presenta a seguinte proposición non de lei para o seu debate en
Comisión:
O Parlamento galego insta a Xunta de Galicia a solicitar ao Goberno de
España:
1. Declarar de Obrigación Servizo Público (OSP) o traxecto
ferroviario entre Ribadavia e Ourense.
2. Recuperar os horarios e frecuencias suprimidas no traxecto
ferroviario entre Ribadavia e Ourense.
3. Garantir que o transporte de viaxeiros que se presta entre
Ribadavia e Ourense se leve a cabo en horarios que permitan o
viaxe de ida e regreso nos horarios utilizados para traballo e
estudos como mínimo cunha frecuencia de mañá e outra de tarde.

Pazo do Parlamento, 5 de febreiro de 2018
Asdo.: Noela Blanco Rodríguez
Raúl Fernández Fernández
María Luisa Pierres López
Patricia Vilán Lorenzo
Deputadas e deputado do G.P. dos Socialistas de Galicia
Asdo.: Xoaquín Fernández Leiceaga
Portavoz do G.P. dos Socialistas de Galicia

Asinado dixitalmente por:
Noela Blanco Rodríguez na data 05/02/2018 14:28:55
Raúl Fernández Fernández na data 05/02/2018 14:29:00
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María Luisa Pierres López na data 05/02/2018 14:29:05
Patricia Vilán Lorenzo na data 05/02/2018 14:29:09
Xoaquín María Fernández Leiceaga na data 05/02/2018 14:29:13
Partido dos
Socialistas
de Galicia
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O Grupo Parlamentar de En Marea, por iniciativa da súa deputada Eva Solla
Fernández e ao abeiro do disposto no artigo 160 do Regulamento da Cámara,
presenta a seguinte Proposición non de lei para o seu debate na Comisión 5.ª.

Exposición de motivos
Na última visita ao CHUO, informábanos a Comisión de Centros das
mobilizacións previstas por parte das traballadoras e traballadores da empresa
FERROVIAL que presta servizos tanto de limpeza como de mantemento para o
CHUO.
Denunciaban unha situación de precariedade absoluta vulneración do Convenio
Colectivo, cunha falta total de efectivos humanos e materias nun contexto de
incremento da carga de traballo, agudizada pola ampliación do propio hospital.
Pese a dita ampliación, nin a empresa nin a Xunta de Galicia mostraron interese
algún sobre a necesidade de incremento de persoal polo debido o aumento do
espazo. Denunciando que no caso da limpeza, están a recibir a orde de “limpar de
pasada”.
O persoal do servizo de mantemento, denuncia tamén que non se están a pagar os
festivos e fin de semana así como o plus de perigosidade, causando un agravio
comparativo respecto do persoal de outros centros da provincia xestionados pola
mesma empresa.
Unha vez máis, cando se trata da defensa dos servizos públicos e os dereitos de
traballadoras e traballadores, o Goberno do Partido Popular mantense pasivo ante
unha situación que xa pasou de mobilización a folga.
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Por todo o anterior, o Grupo Parlamentario de En Marea presenta a seguinte
Proposición non de lei:
O Parlamento de Galicia insta á Xunta de Galicia a realizar as actuacións
necesarias de cara a esixir á empresa FERROVIAL a cumprir e respectar os
dereitos laborais do persoal.
Santiago de Compostela, 5 de febreiro de 2018

Asdo.: Eva Solla Fernández,

Asdo.: Luís Villares Naveira

Deputada do G.P. de En Marea.

Voceiro do G.P. de En Marea.

Asinado dixitalmente por:

Eva Solla Fernández na data 05/02/2018 17:10:53

Luis Villares Naveira na data 05/02/2018 17:11:00
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O Grupo Parlamentario de En Marea, a iniciativa do seu deputado Davide
Rodríguez Estévez e da súa deputada Paula Quinteiro Araújo, e a través do
seu voceiro, Luís Villares Naveira, o abeiro do disposto no artigo 160 do
Regulamento da Cámara, presenta a seguinte Proposición non de lei, para o seu
debate na Comisión 7.ª, sobre o atraso nos pagos das axudas da PAC.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:
A Política Agrícola Común supón unha das claves para a financiación do medio
rural galego. Cunha dotación anual de preto de 400 millóns de euros asignados a
Galicia, que a Xunta ten a obriga de xestionar se queren que os fondos cheguen
ao medio rural galego, estrutúrase a través de dous fondos: Fondo Europeo
Agrícola

de

Garantía

(FEAGA)

e

o

Fondo

Europeo

Agrícola

de

Desenvolvemento Rural (FEADER).
En relación co FEAGA, trátase de 170 millóns de euros anuais, financiados ao
100% pola Unión Europea e que contribúen fundamentalmente a paliar a
diferenza entre a renda no ámbito urbano e a renda no ámbito rural.
A campaña comeza no mes de febreiro mediante a aprobación da denominada
como Orde da PAC. No ano 2017, dende a Consellería de Medio Rural,
prometíanse moi felices cos cambios anunciados pola Conselleira, o anunciar que
ían incrementarse os fondos e os beneficiarios en máis de 2.000 respecto ao ano
anterior.
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O calendario de pagos comeza oficialmente o 16 de outubro, co denominado
como anticipo da Política Agrícola Común. A posibilidade de anticipar o 70%
das axudas da PAC entre o 16 de outubro e o 30 de novembro.
Pois ben, o pasado ano 2017, Galiza foi das últimas en pagar e pagou 20 millóns
de euros menos que o ano anterior, é dicir, perdeuse pola xestión da Consellería
do Medio Rural en 2017: 20.781.410.85 euros do anticipo da PAC. Isto é, en
Galiza pagouse nas últimas dúas semanas posibles, podendo haber pagado desde
o 16 de outubro.

Por todo o exposto anteriormente o Grupo Parlamentario de En Marea formula a
seguinte Proposición non de lei para o seu debate na Comisión 7.ª.
O Parlamento de Galiza insta a Xunta de Galiza a adiantar os pagos da PAC
como fan noutras comunidades autónomas e facelo efectivo na primeira data
posible, e non como fixeron no pasado ano 2017.
Santiago de Compostela, 6 de febreiro de 2018.

Asdo.: Davide Rodríguez Estévez
Paula Quinteiro Araújo
Deputado e deputada do G.P. de En Marea
Luís Villares Naveira
Voceiro do G.P. de En Marea.
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Asinado dixitalmente por:
David Rodríguez Estévez na data 06/02/2018 13:34:28
Paula Quinteiro Araújo na data 06/02/2018 13:34:38
Luis Villares Naveira na data 06/02/2018 13:34:44
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O Grupo Parlamentar de En Marea, por iniciativa das súas deputadas Paula
Quinteiro Araújo e Paula Vázquez Verao e do seu deputado Marcos Cal Ogando,
ao abeiro do disposto no artigo 160 do Regulamento da Cámara, presenta a
seguinte Proposición non de lei para o seu debate en Comisión.

Exposición de motivos
A mutilación xenital feminina é un feito que supón violencia contra as mulleres
que a sofren e afecta de maneira directa á saúde física, psicolóxica, sexual e
reprodutiva.
Supón unha violación dos dereitos humanos. Esta práctica, afecta, segundo datos
da Organización Mundial da Saúde, aproximadamente a 40 millóns de nenas e
mulleres no mundo.
Reflexa unha gran desigualdade entre os sexos e constitúe unha forma extrema
de discriminación da muller.
A Asemblea Xeral da ONU aprobou, o 27 de novembro do 2012, unha resolución
prohibindo a práctica da mutilación xenital feminina e insta aos Estados
membros a súa prohibición, erradicación e castigo.
Case 3 millóns de nenas son sometidas á ablación cada día no mundo, segundo os
datos de distintas ONGs, que tamén alertan de que máis de 18000 nenas poden
sufrir a mutilación xenital no Estado español neste ano 2018.
Por todo o exposto, o Grupo Parlamentar de En Marea presenta a seguinte
Proposición non de Lei para o seu debate en Comisión:
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O Parlamento galego insta a Xunta de Galicia a:
1. Elaborar un Plan de actuacións concretas contra a mutilación xenital feminina,
dirixido tanto a poboación en risco, como ao seu entorno e a todo o persoal
profesional implicado na prevención e atención destas nenas e mulleres en risco.
Todas estas medidas deberán levar consigo unha serie de prazos para a súa
implementación e avaliación.
2. Que a elaboración do Plan de actuacións contra a mutilación xenital feminina
conte coa participación de representantes da poboación afectada e en risco, así
como coas súas asociacións, mediadoras culturais e organizacións non
gobernamentais, implicadas na realidade da mutilación xenital feminina.
Santiago de Compostela, 6 de febreiro de 2018.

Asinado dixitalmente por:

Paula Quinteiro Araújo na data 06/02/2018 13:49:47

Paula Vázquez Verao na data 06/02/2018 13:49:54

Marcos Cal Ogando na data 06/02/2018 13:49:58
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Luis Villares Naveira na data 06/02/2018 13:50:05
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O Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, por iniciativa da
súa deputada e dos seus deputados Noela Blanco Rodríguez, Raúl
Fernández Fernández e Julio Torrado Quintela, a través do seu
portavoz e ao abeiro do disposto no artigo 160 do Regulamento da
Cámara, presenta ante esa Mesa a seguinte proposición non de lei para
o seu debate en Comisión 5.ª, Sanidade, Política Social e Emprego.
Exposición de motivos
A construción dos novos centros de saúde comprometidos polo Sr.
Feijoo dende a súa chegada ao Goberno da Xunta de Galicia no ano
2009, é un dos mellores exemplos do fracaso, das mentiras, das
trampas, da ocultación, e da privatización indiscriminada que
caracteriza a xestión sanitaria levada a cabo baixo o seu mandato.
Pola contra, dende o Grupo Parlamentario Socialista sempre
consideramos unha prioridade a posta en marcha dun Plan xeral de
reordenación, modernización e mellora da rede de centros de saúde de
Atención Primaria, a fin de que este servizo asistencial básico sexa o
máis axeitado ás necesidades actuais.
Dende que chegou o PP de Feijoo ao Goberno foi mudando os
compromisos ano tras ano, mesmo modificando os nomes dos concellos
onde se ían construír os centros nun baile de nomes intolerable, sobre
todo para aqueles concellos nos que fixeron o esforzo de adquirir os
terreos para cederllos á Xunta de Galicia co propósito de que esta
cumprira co compromiso de construír estas novas infraestruturas. Un
dos exemplos deste desleixo dos gobernos do PP é o Centro de Saúde
de Ribadavia. A capital e a comarca do Ribeiro necesitan un novo
centro de saúde para atender á poboación, tendo en conta os problemas
estruturais que presenta o agora existente con 30 anos de antigüidade,
aos que hai que engadir a súa localización a beiras do Avia, nunha zona
inundable e con exceso de humidade.
A iniciativa de construír un centro de saúde noutra zona de Ribadavia
partiu no ano 2007 do equipo de Goberno do Concello, e en setembro
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de 2008 producíase a cesión á Xunta de Galicia dunha parcela no
Campo da Feira adquirida a particulares cun gasto aproximado de
30.000 euros. Ao mes seguinte, a Consellería de Sanidade licitaba a
redacción do proxecto, ascendendo o investimento calculado polos
técnicos a 2.890.000 euros, para un edificio de dúas plantas e un total
de 2.500 metros cadrados útiles. Aprobouse ademais por parte do
Concello de Ribadavia unha modificación puntual da superficie, que
antes era rústica e agora é dotacional, e como tal se contempla no futuro
Plan Xeral de Ordenación.
Na actualidade a construción desta infraestrutura segue paralizada, e
sen previsión de que comece a execución do proxecto nos vindeiros
meses.
Por todo o exposto, o Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
presenta a seguinte proposición non de lei para o seu debate en
Comisión:
O Parlamento galego insta a Xunta de Galicia a comezar durante o ano
2018 as obras de construción do novo centro de saúde de Ribadavia.

Pazo do Parlamento, 6 de febreiro de 2018
Asdo.: Noela Blanco Rodríguez
Raúl Fernández Fernández
Julio Torrado Quintela
Deputada e deputados do G.P. dos Socialistas de Galicia
Asdo.:Xoaquín Fernández Leiceaga
Portavoz do G.P. dos Socialistas de Galicia
Asinado dixitalmente por:
Noela Blanco Rodríguez na data 06/02/2018 17:49:37
Raúl Fernández Fernández na data 06/02/2018 17:49:43
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Julio Torrado Quintela na data 06/02/2018 17:49:47
Xoaquín María Fernández Leiceaga na data 06/02/2018 17:49:52
Partido dos
Socialistas
de Galicia
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O Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, por iniciativa das
súas deputadas e do seu deputado Patricia Vilán Lorenzo, Juan
Manuel Díaz Villoslada e Matilde Begoña Rodríguez Rumbo, a
través do seu portavoz, e ao abeiro do disposto no artigo 160 do
Regulamento da Cámara, presenta ante esa Mesa a seguinte
proposición non de lei para o seu debate en Comisión 1.ª,
Institucional, de Administración Xeral, Xustiza e Interior.
Exposición de motivos
A Lei 18/2011, do 5 de xullo, reguladora do uso das tecnoloxías da
información e comunicación na Administración de xustiza, regulou por
vez primeira o expediente xudicial electrónico en España. A comezos
de 2016, comezaron as notificacións telemáticas a través do sistema
Lexnet, mais con multitude de problemas, pois fallan dende o comezo
medios persoais e materiais e non se deixan de producir multitude de
incidencias diarias.
Precisamente polo coñecemento de tantos problemas, dende novembro
de 2016 estamos a solicitar os custos de papel e tinta dos xulgados de
Galicia durante o ano 2015, 2016 e agora tamén 2017. Porque sabiamos
que o papel cero era unha mentira, que os xulgados imprimen todo o
que entra telematicamente e que os custos estaban disparados. Levamos
denunciándoo dende comezos de 2016 e o Goberno ocultando os datos
dende entón. Pois ben, o 25 de xaneiro de 2018 (un ano e pico despois)
temos a resposta que xa sabiamos, o custo de papel e de impresión
dende que entrou o papel cero é case o 45 % máis que cando non o
había.

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

81354

Grupo Parlamentario

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

O Parlamento galego insta a Xunta de Galicia a constituír comisións de
seguimento sobre a aplicación do chamado “papel cero” en Galicia, coa
fin de protexer os dereitos á tutela xudicial efectiva e á seguridade
xurídica, e a estudar a posibilidade dun período de transición no que se
poida simultanear a presentación telemática coa realizada en papel, ata
que se garanta o correcto funcionamento do sistema Lexnet.

Pazo do Parlamento, 6 de febreiro de 2018
Asdo.: Patricia Vilán Lorenzo
Juan Manuel Díaz Villoslada
Matilde Begoña Rodríguez Rumbo
Deputadas e deputado do G.P. dos Socialistas de Galicia
Asdo.: Xoaquín Fernández Leiceaga
Portavoz do G.P. dos Socialistas de Galicia
Asinado dixitalmente por:
Patricia Vilán Lorenzo na data 06/02/2018 17:55:08
Juan Manuel Díaz Villoslada na data 06/02/2018 17:55:14
Matilde Begoña Rodríguez Rumbo na data 06/02/2018 17:55:20
Xoaquín María Fernández Leiceaga na data 06/02/2018 17:55:22
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O Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, por iniciativa dos
seus deputados e da súa deputada Abel Losada Alvarez, Luis Manuel
Álvarez Martínez, Concepción Burgo López, José Antonio Quiroga
Díaz e José Manuel Pérez Seco, a través do seu portavoz e ao abeiro
do disposto no artigo 160 do Regulamento da Cámara, presenta ante esa
Mesa a seguinte proposición non de lei en Comisión 6.ª, Industria,
Enerxía, Comercio e Turismo.
Exposición de motivos
Os veciños e veciñas de Veira do Río na parroquia de Santa María
Maior e Lindín de Mondoñedo están preocupados e alarmados polos
traballos de explotación na canteira desta parroquia, na que desenrola a
súa actividade a empresa PIVERI S.L.
De feito os propios veciños crearon unha asociación que leva por nome
“Afectados polas louseiras do Val do Río Baos”, da que xa forman
parte 15 familias. E a día de hoxe xa presentaron varias denuncias ante
o Concello e a Valedora para denunciar a situación actual.
Segundo os propios afectados esta canteira está levando a cabo
traballos sen as normas de seguridade que marca a normativa de
explotación das mesmas. Concretamente, poñen como exemplo que se
realizan voaduras sen avisar aos veciños colindantes, e a casa máis
próxima ten gretas no seu interior. E tamén advirten que non poden
acceder aos seus propios terreos particulares para explotalos; xa que por
dentro da canteira existe un camiño veciñal que a día de hoxe está
completamente intransitable.
O Grupo Socialista puido constatar que este recinto carece de peche
perimetral de seguridade, e tampouco conta cunha valla ou elemento
que impida o acceso á mesma. Na entrada só hai un cartel que impide o
acceso as instalacións, cando é un recinto onde se fan as voaduras,
ademais de traballar con maquinaria pesada e de gran tonelaxe.
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Por todo o exposto, o Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
presenta a seguinte proposición non de lei para o seu debate en
Comisión:
O Parlamento galego insta a Xunta de Galicia:
1. A facer cumprir as normas de seguridade persoas e bens na
explotación da canteira da empresa PIVERI S.L. no concello de
Mondoñedo.
2. A facer cumprir as normas de seguridade laboral na explotación da
canteira da empresa PIVERI S.L. no concello de Mondoñedo.
3. A facer cumprir as normas medioambientais na explotación da
canteira da empresa PIVERI S.L. no concello de Mondoñedo.

Pazo do Parlamento, 6 de febreiro de 2018
Asdo.: Abel Losada Álvarez
Luis Manuel Álvarez Martínez
Concepción Burgo López
José Antonio Quiroga Díaz
José Manuel Pérez Seco
Deputados e deputada do G.P. dos Socialistas de Galicia

Asdo.: Xoaquín Fernández Leiceaga
Portavoz do G.P. dos Socialistas de Galicia
Asinado dixitalmente por:
Abel Fermín Losada Álvarez na data 06/02/2018 18:00:29
Luis Manuel Álvarez Martínez na data 06/02/2018 18:00:36
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Maria de la Concepción Burgo López na data 06/02/2018 18:00:45
José Antonio Quiroga Díaz na data 06/02/2018 18:00:51
Jóse Manuel Pérez Seco na data 06/02/2018 18:00:56
Partido dos
Socialistas
de Galicia

Xoaquín María Fernández Leiceaga na data 06/02/2018 18:01:09
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O Grupo Parlamentar de En Marea, por iniciativa da súa deputada Eva Solla
Fernández, ao abeiro do artigo 160 do Regulamento da Cámara, presenta a
seguinte Proposición non de lei para o seu debate na Comisión 5.ª.

Exposición de motivos
Fai xa moito tempo que o Complexo Hospitalario Universitario de Ourense
amosa importantes deficiencias na dotación tanto de infraestruturas como de
persoal.
A ampliación levada a cabo pola Xunta de Galicia estivo xa no seu inicio
marcada por unha mala xestión como o propio retraso da obra. Actualmente, a
situación amosase moi lonxe de mellorar e as carencias que deberan ser
solucionadas agudízanse producindo unha situación insostible tanto para
pacientes como para persoal.
O persoal leva bastante tempo manifestándose para que a Consellería solucione
esta situación que desborda totalmente.
En relación ás infraestruturas resultan especialmente graves as condicións da
cociña, que xunto coa deficiencia de persoal, ten que facer fronte a situación de
elaborar mil menús por quenda nun contexto de absoluta precariedade, non
estando dotado de cociña o novo edificio e atopándose nunha situación de
deficiencia total a cociña antiga, circunstancia denunciada tanto á inspección de
traballo como á inspección de sanidade.

81359

Por todo o anterior, o Grupo Parlamentario de En Marea presenta a seguinte
Proposición non de lei:
O Parlamento de Galicia insta á Xunta de Galicia a dotar ao CHUO dunha cociña
propia e de calidade adaptada ás necesidades do hospital.
Santiago de Compostela, 6 de febreiro de 2018.

Asdo.: Eva Solla Fernández,

Asdo.: Luís Villares Naveira

Deputada do G.P. de En Marea.

Voceiro do G.P. de En Marea.

Asinado dixitalmente por:

Eva Solla Fernández na data 06/02/2018 18:06:05

Luis Villares Naveira na data 06/02/2018 18:06:12
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Á MESA DO PARLAMENTO

O Grupo Parlamentar de En Marea, por iniciativa da súa deputada Eva Solla
Fernández e ao abeiro do artigo 160 do Regulamento da Cámara, presenta a
seguinte Proposición non de lei para o seu debate en Comisión.

Exposición de motivos
Fai xa moito tempo que o Complexo Hospitalario Universitario de Ourense
amosa importantes deficiencias na dotación, tanto de infraestruturas como de
persoal.
A ampliación levada a cabo pola Xunta de Galicia estivo xa no seu inicio
marcada por unha mala xestión como o propio retraso da obra. Actualmente, a
situación amosase moi lonxe de mellorar e as carencias que deberan ser
solucionadas agudízanse producindo unha situación insostible tanto para
pacientes como para persoal.
O persoal leva bastante tempo manifestándose para que a consellería solucione
esta situación que desborda totalmente.
En relación ás infraestruturas resulta especialmente grave a situación do
mortuorio e sala de autopsia, que non conta con dotación no novo edificio, o que
provoca non ter cámara frigorífica e polo tanto non ter un espazo onde poder
deixar o cadáveres en condicións óptimas ata ser trasladados. Ademais, as
cámaras actuais non contan con camilla elevadora, situación que xa foi
denunciada ao Comité de Seguridade e Saúde.
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Por todo o anterior o Grupo Parlamentario de En Marea presenta a seguinte
Proposición non de lei:
O Parlamento de Galicia insta á Xunta de Galicia a:
-

Dotar o novo edificio do CHUO dun mortuorio con toda a infraestrutura
necesaria así como dunha sala de autopsias.

-

Dotar o mortuorio do antigo edificio dun elevador para as camillas.

Santiago de Compostela, 6 de febreiro de 2018.

Asdo.: Eva Solla Fernández,

Asdo.: Luís Villares Naveira

Deputada do G.P. de En Marea. Voceiro do G.P. de En Marea.

Asinado dixitalmente por:

Eva Solla Fernández na data 06/02/2018 17:43:27

Luis Villares Naveira na data 06/02/2018 17:43:38
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Fax. 0034 981 551 420. Fax prensa: 0034 981 551 421
gp-bng@parlamentodegalicia.gal
15702 Santiago de Compostela
Galiza

Á Mesa do Parlamento
O Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego (BNG), a iniciativa
das deputadas e deputados Olalla Rodil Fernández, Luis Bará Torres, Ana Pontón
Mondelo, Xosé Luis Rivas Cruz, Montserrat Prado Cores e Noa Presas
Bergantiños, ao abeiro do disposto no Regulamento da Cámara, presenta a seguinte
Proposición non de lei para o seu debate en Comisión, sobre a promoción da lingua
galega no Bierzo e as medidas que debe adoptar o Goberno galego para tal fin.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
A lingua galega non se fala unicamente no territorio delimitado política e
administrativamente como Comunidade Autónoma. Tamén n
O artigo 21.2 da Lei de normalización lingüística sinala que o Goberno galego
“fará uso do previsto no artigo 35 do Estatuto de Autonomía a fin de protexer a lingua
galega falada en territorios limítrofes coa Comunidade Autónoma”. É dicir, “asinar
convenios con outras comunidades autónomas para a xestión e prestación de servizos
propios da exclusiva competencia delas” (artigo 35).
Desde o colectivo Fala Ceibe do Bierzo remitiron ao Bloque Nacionalista
Galego unha proposta encamiñada á aprobación dun convenio de colaboración dirixido
á promoción da lingua galega nos entes locais desta comarca.
O seu obxectivo é procurar o apoio e colaboración interinstitucional para
promover a creación dun Servizo lingüístico interadministrativo encamiñado a elaborar,
asesorar e executar labores de promoción da lingua galega entre os diversos entes locais

1
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bercianos; a creación de páxinas web que inclúan o galego; a recuperación da toponimia
tradicional galega como elemento fundamental para conservar a nosa lingua no Bierzo;
así como a edición de diversos materiais encamiñados á promoción turística en galego
de espazos naturais como Os Ancares ou o Camiño de Santiago no Bierzo.
Cómpre lembrar que o traballo (inter)institucional encamiñado á promoción e
estudo da lingua galega na comarca do Bierzo comezou no ano 2001 coa sinatura dun
acordo de cooperación entre a Consellaría de Educación da Xunta e a súa homóloga en
Castela e León. Un instrumento que sería ampliado a través dun Protocolo Xeral de
Colaboración para a promoción da ensinanza da lingua galega asinado en 2006.
Así mesmo, o Plan Xeral de Normalización Lingüística (2004) prevé unha
batería de medidas encamiñadas a cumprir co obxectivo estratéxico de promover o
coñecemento e uso da lingua galega nos territorios fóra da comunidade.

Por todo o exposto, o Grupo Parlamentar do BNG presenta a seguinte
proposición non de lei para o seu debate en comisión:
“O Parlamento insta a Xunta de Galiza a:
1. Iniciar un proceso de diálogo coa Junta de Castilla y León así como cos
representantes dos entes locais do Bierzo para elaborar un convenio de colaboración
para a promoción da lingua galega nas localidades bercianas.
2. Ofrecer á Junta de Castilla y León e o Consello Comarcal do Bierzo apoio
técnico e lingüístico para o desenvolvemento das medidas e accións que se consideren
oportunas co obxectivo de promover o coñecemento e uso da lingua galega nesta
comarca.
2
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3. No marco do Proxecto Toponimia de Galiza e a Comisión de Toponimia de
Galiza promover a recuperación e xeoreferenciación da toponimia tradicional en galego
nas localidades bercianas así como a divulgación e recoñecemento público.”

Santiago de Compostela, 6 de febreiro de 2018

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

Asinado dixitalmente por:

Olalla Rodil Fernández na data 06/02/2018 18:26:59

María Montserrat Prado Cores na data 06/02/2018 18:27:05

Xose Luis Rivas Cruz na data 06/02/2018 18:27:07
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Noa Presas Bergantiños na data 06/02/2018 18:27:10

Xosé Luis Bará Torres na data 06/02/2018 18:27:13

Ana Pontón Mondelo na data 06/02/2018 18:27:16
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Á Mesa do Parlamento
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O Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, por iniciativa das súas
deputadas e do seu deputado, María Dolores Toja Suárez, Patricia Vilán Lorenzo
e Juan Manuel Díaz Villoslada, a través do portavoz e ao abeiro do disposto no
artigo 160 do Regulamento da Cámara, presenta ante esa mesa a seguinte
proposición non de lei para o seu debate na Comisión 1ª.

Desde o ano 2007 que se creou o xulgado nº 3 de Carballo, non se incrementou o
persoal nin se dotou de reforzos, e esta falta de persoal está a crear problemas.
Nesta situación está o caso dos procedementos civís, onde a carencia de persoal
impide a tramitación e axilización de asuntos. Aínda que estatisticamente nos
últimos anos non houbo un incremento de asuntos declarativos civís, atópanse co
problema da súa execución, cando están rematados moitos deles pasan a
execución o que pode levar anos, provocando un grave prexuízo para a
cidadanía.

Os xulgados de Carballo contan cun só funcionario do Corpo de Auxilio
Xudicial, polo que en situacións de vacacións e baixas paralízase a actividade.

Este é o caso do xulgado nº 1, no que se tramitan asuntos de violencia sobre a
muller (VSM), actualmente os servizos préstanse por dúas únicas funcionarias
que asisten o Xuíz e o Letrado da Administración de Xustiza. A mediados de
xaneiro, a oficina permaneceu pechada como consecuencia da baixa por IT dunha
traballadora, coincidindo coas vacacións doutra traballadora, o que puxo de
manifesto, unha vez máis, as carencias en temas de persoal do partido xudicial de
Carballo. É preciso, polo tanto, asumir o compromiso de poñer os medios que
garantan unha loita eficaz contra a violencia de xénero.

Por outra banda, en canto ao xulgado núm 1, non existen dependencias
acondicionadas que permitan que a vítima e o descendentes, no caso que existan,
poidan agardar a que se lles tome declaración ou celebre o xuízo. En ocasións as
vítimas acoden cos seus fillos e fillas e teñen que ser as funcionarias as que teñen
que atender os menores mentres que a nai declara, o que implica que, deixen de
facer o seu traballo para coidar dos menores. Recentemente, dotáronse os
xulgados de VSM das grandes cidades galegas dun psicólogo, en Carballo non
existe. Por iso o Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia presenta a
seguinte proposición non de lei para o seu debate en comisión.
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O Parlamento de Galicia insta o Goberno galego a levar a cabo as seguintes
medidas:

Partido dos
Socialistas
de Galicia

1º) Nomear temporalmente a un funcionario de reforzo do corpo de tramitación
procesual para o Xulgado nº 1 de Carballo, dotar aos xulgados nº 2 e 3 dun
funcionario de reforzo para o corpo de tramitación procesual, incorporar un
funcionario de auxilio para reforzar o conxunto dos tres xulgados e conceder as
prolongacións de xornada ás dúas funcionarias destinadas á oficina penal.

2º) Asumir o compromiso de poñer os medios que garantan a loita eficaz contra
a violencia de xénero.

Pazo do Parlamento, 6 de febreiro de 2018

Asinado dixitalmente por:
María Dolores Toja Suárez na data 07/02/2018 10:29:47
Patricia Vilán Lorenzo na data 07/02/2018 10:30:06
Juan Manuel Díaz Villoslada na data 07/02/2018 10:30:15
Xoaquín María Fernández Leiceaga na data 07/02/2018 10:30:35
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O Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, por iniciativa dos
seus deputados Abel Losada Alvarez, Xoaquín Fernández Leiceaga e
José Manuel Pérez Seco, a través do seu portavoz e ao abeiro do
disposto no artigo 160 do Regulamento da Cámara, presenta ante esa
Mesa a seguinte proposición non de lei en Comisión 6.ª, Industria,
Enerxía, Comercio e Turismo.
Exposición de motivos
A Lei do sector eléctrico de 1997 establecía que no caso de que as
actividades ou instalacións destinadas ao subministro eléctrico foran
gravadas, directa o indirectamente, con tributos propios das
comunidades autónomas, ou recargos sobre tributos estatais, poderían
incluír un suplemento territorial que abonarían as persoas consumidoras
desas comunidades para cubrir ese custo adicional.
En xullo de 2012 o Goberno de España aprobou un Decreto-lei de
medidas para garantir a estabilidade orzamentaria e de fomento da
competitividade. Entre outras cuestións, modificou a citada norma e
eliminou o carácter opcional do suplemento territorial, o que abría a
porta a fixar distintos prezos por comunidades en función dos tributos
autonómicos que se aplicaran ao sector, o que viña a vulnerar varios
principios constitucionais, ademais de incorrer nunha auténtica
deslealdade.
Aínda así, o Goberno quixo aplicar esta medida en 2013, incluíndo nos
prezos da electricidade un suplemento que deberían pagar as persoas
consumidoras. Sen embargo, a Comisión Nacional da Enerxía
recomendou desestimar a medida porque o citado decreto-lei non fora
desenvolvido.
Finalmente, desestimouse incluír o suplemento territorial pero a finais
de 2013, na nova Lei do sector eléctrico, o Goberno volveu á redacción
anterior. Pero aconteceu que durante cerca dun ano e medio estivo en
vigor unha norma que obrigaba a repercutir na factura ao
consumidor/consumidora dos impostos autonómicos ás compañías
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eléctricas.
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As empresas recorreron a decisión do Goberno de non cobrar por este
concepto nas dúas ordes que regularon as tarifas de 2013. En xuño de
2014 e setembro de 2016, o Tribunal Supremo deulles a razón e
condenou ao Ministerio de Industria a establecer o cobro dos
suplementos territoriais. Sen embargo, a execución destes fallos
xudiciais presentou novos problemas.
A finais de decembro o Tribunal Supremo apercibiu ao ministro de
Enerxía para que antes do 20 de xaneiro iniciara a tramitación da orde
correspondente. Así o fixo, e tamén aportou un informe sobre os
problemas para executar a sentencia de 2014.
En concreto, o ministerio alegou que, para dar cumprimento ás
sentencias, pediu en abril do ano 2016 ás comunidades autónomas
información sobre os tributos existentes durante 2013 que gravaban
actividades e instalacións destinadas ao subministro eléctrico. Pero só
dispuxo de datos suficientes de Cataluña, A Rioxa, Castela A Mancha e
a Comunidade Valenciana.
O 26 de xaneiro do 2017 publicouse no Boletín Oficial do Estado a
orde esixida, que unicamente afectaba a esas catro rexións. Tamén se
fixeron requirimentos a outras dez comunidades, Andalucía, Aragón,
Asturias, Baleares, Canarias, Cantabria, Castela e León, Estremadura,
Galicia e Madrid. Esta mesma Orde tamén recollía que se continuaba
solicitando información sobre estas e outras comunidades autónomas.
Trala publicación da orde en xaneiro, as eléctricas solicitaron ao
Tribunal Supremo que declare que non se ten cumprido a sentencia de
2014, e que se amplíe a esixencia de devolución a tódolos tributos
satisfeitos polas actividades ou instalacións destinadas ao subministro
eléctrico. Así mesmo, piden que se reingrese todo o cobrado mentres
estivo en vigor o decreto-lei de 2012. Pola súa parte, a avogacía do
Estado deu por cumprida a sentencia e pediu que sexa o Tribunal o que
requira ás comunidades que non teñen aportado os datos solicitados.
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Nun auto do pasado 10 de marzo o Tribunal Supremo considera que a
sentencia de 2014 ten sido parcialmente executada e que polo tanto só
cabe que as eléctricas impugnen a orde de xaneiro, polo que non deixa
claro si avala o criterio do Goberno. Ademais, da un prazo de tres
meses para que o ministerio dite unha nova resolución na que fixe canto
hai que esixir aos consumidores das catro comunidades afectadas
inicialmente e do resto de comunidades, entre elas Galicia.
Daquela, os socialistas presentáramos unha iniciativa lexislativa que
viña a propoñer a supresión de diversos artigos da Lei 24/2013, do 26
de decembro, do sector eléctrico, pero a maioría parlamentaria do
Grupo Popular rexeitou tal iniciativa, aducindo, entre outras cuestións,
que os suplementos nunca serían repercutidos xa que os impostos
mediombientais galegos non gravan a enerxía eléctrica, ao tempo que
facían unha (indefendible) loa sobre a política enerxética realizada
polo goberno central nos últimos anos.
No Boletín Oficial do Estado do último 30 de xaneiro, aparece unha
Orde do Ministerio pola que desenvolve o mecanismo para obter a
información necesaria para a fixación dos suplementos territoriais,
figurando para Galicia as figuras tributarias (para o exercicio do 2013)
de catro gravames: o canón de saneamento, o imposto sobre
contaminación atmosférica, o coñecido como imposto sobre a auga
encorada e o canon eólico.
O importe recadado (por dereitos recoñecidos) deses tributos no ano
2013 foron os seguintes:
 Imposto sobre contaminación atmosférica: 2.922.083 €
 Imposto sobre a auga encorada: 11.407.602 €
 Canon eólico: 22.931.900 €
Mentres que a memoria orzamentaria para Augas de Galicia, establecía
o importe dos canóns hidráulicos (da auga, do coeficiente de vertido e
de saneamento), nun importe de 31.793.724 €, importe que xa debeu ser
facturado ás diversas persoas consumidores.
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Do que resultaría (de ser referendadas esas contías), un total de cerca de
70 millóns de euros, contía que deberá ser refacturada e ao final,
novamente, tamén recaerá sobre as familias, soportando deste xeito
unha nova carga sobre unha factura eléctrica xa de por si xa moi
elevada.
A Xunta de Galicia ten anunciado que impugnará esta decisión do
Goberno central, pero, en base aos argumentos que veu utilizando ata o
de agora, cando anunciaban que tales impostos autonómicos non serían
repercutidos, non parece que existan garantías en tal sentido. Máis
cando é coñecida a súa defensa da política enerxética levada a cabo
polo Goberno central.
Por todo o anterior, o Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
presenta a seguinte proposición non de lei para o seu debate en
Comisión:
O Parlamento galego insta a Xunta de Galicia a impugnar a repercusión
na factura eléctrica sobre a cidadanía dos suplementos territoriais polos
tributos medioambientais propios da nosa Comunidade Autónoma.
Pazo do Parlamento, 7 de febreiro de 2018
Asdo.: Abel Losada Álvarez
José Manuel Pérez Seco
Deputados do G.P. dos Socialistas de Galicia
Asdo.: Xoaquín Fernández Leiceaga
Deputado-portavoz do G.P. dos Socialistas de Galicia

Asinado dixitalmente por:
Abel Fermín Losada Álvarez na data 07/02/2018 16:24:12
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Jóse Manuel Pérez Seco na data 07/02/2018 16:24:20
Xoaquín María Fernández Leiceaga na data 07/02/2018 16:24:26
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O Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, por iniciativa das
súas deputadas e do seu deputado María Luisa Pierres López,
Patricia Vilán Lorenzo, Matilde Begoña Rodríguez Rumbo e Juan
Manuel Díaz Villoslada, a través do seu portavoz, e ao abeiro do
disposto no artigo 160 do Regulamento da Cámara, presenta ante esa
Mesa a seguinte proposición non de lei para o seu debate en Comisión
1.ª, Institucional, de Administración Xeral, Xustiza e Interior.
Exposición de motivos
O día 25 de abril do 2017 foi presentada a debate do Pleno da Cámara
unha proposición non de lei por parte do Grupo Socialista para solicitar
a posta en marcha urxente dende a Xunta da Galicia do I Plan de
igualdade da Administración xeral da Xunta de Galicia.
A iniciativa non acadou o apoio do grupo de goberno, por non estar
disposto á redacción dun informe que puxera de manifesto o feito ata o
momento, que era nada.
Un Plan de obrigada implantación dende o 3 de maio de 2007, coa Lei
2/2007, do 28 de marzo, do traballo en igualdade das mulleres de
Galicia.
Esta obriga se recollía no seu artigo 11 de Voluntariedade e
obrigatoriedade dos plans de igualdade.
Os plans de igualdade serán obrigatorios para a Administración
autonómica, os seus organismos autónomos, as sociedades públicas, as
fundacións do sector público autonómico, as entidades de dereito
público vinculadas ou dependentes da comunidade autónoma e os
organismos con dotación diferenciada nos orzamentos da comunidade
autónoma que, ao careceren de personalidade xurídica, non estean
formalmente integrados na Administración da comunidade autónoma.
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Este mesmo artigo se mantén no Decreto lexislativo 2/2015, de 12 de
febreiro, polo que se aproba o texto refundido das disposicións legais
da Comunidade Autónoma de Galicia en materia de igualdade.
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Levamos polo tanto xa máis de 10 anos agardando por unha medida
que permita conquerir o obxectivo de igualdade entre mulleres e homes
e a eliminación da discriminación por razón de sexo.
Tendo en conta que é a propia administración pública a primeira que é
incapaz de cumprir coas obrigas da lei, non estraña que no 2017 apenas
un 10 % das empresas españolas con máis de 250 traballadores
cumprisen coa Lei orgánica 3/2007 para a igualdade efectiva de
mulleres e homes.
O 4 de xullo do 2017 a Comisión Interdepartamental de Igualdade
acordou elaborar o “I Plan de igualdade da Administración xeral da
Xunta de Galicia”.
A día 6 de febreiro do 2018, algo máis de 6 meses despois seguimos
agardando pola súa aprobación e posta en marcha, sen ningún tipo de
noticia ao respecto.
Por todo o exposto, pola urxencia que entendemos merece o asunto, o
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia presenta a seguinte
proposición non de lei para o seu debate en Comisión:
O Parlamento galego insta a Xunta de Galicia a presentar nesta Cámara,
no prazo máximo de dous meses, o I Plan de igualdade da
Administración xeral da Xunta de Galicia, coa fin da súa posta en
marcha antes do remate deste período de sesións.

Pazo do Parlamento, 6 de febreiro de 2018
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Á Mesa do Parlamento
O Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego (BNG), a
iniciativa das deputadas e deputados Olalla Rodil Fernández, Luis Bará
Torres, Ana Pontón Mondelo, Xosé Luis Rivas Cruz, Montserrat Prado
Cores e Noa Presas Bergantiños, ao abeiro do disposto no Regulamento da
Cámara, presenta a seguinte Proposición non de lei para o seu debate en
Comisión, sobre os criterios que rexen a distribución das axudas públicas
destinadas á normalización da lingua galega nos medios de comunicación.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
O 7 de febreiro de 2018 o Parlamento de Galiza deu lectura a unha
declaración institucional de apoio aos medios en galego. O texto, apoiado
unanimemente polas organizacións políticas con representación parlamentar,
conmemoraba o Día dos medios en galego con motivo da publicación do
primeiro xornal en lingua galega, O Tío Marcos d’A Portela, saída á rúa o 7 de
febreiro de 1846.
Porén, no noso país prodúcese un paradoxo, se temos en conta o contido
da devandita declaración. E é que o diñeiro público destinado á promoción e
normalización da lingua galega nos medios de comunicación recíbeno na súa
amplísima maioría grupos mediáticos que apenas usan o galego.
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A razón: os criterios que rexen a convocatoria en concorrencia
competitiva das axudas públicas exixen só o 8% de uso do galego nas
publicacións escritas e, cando menos, o 50% no caso das empresas radiofónicas.
Así mesmo, o crédito asignado para cada tipo de axuda distribúese entre
os criterios de valoración das solicitudes de acordo coa seguinte táboa:

Como reflicte o gráfico, prímase a difusión (74%) fronte ao uso real e
efectivo do galego (24%) en contra, mesmo, das medidas fixadas no Plan Xeral
de Normalización Lingüística no que, entre outras cuestións, recóllense:
3.1.17. Acordos cos diarios de maior tirada, para ir aumentando a
presenza do galego, até chegar en 10 anos a un mínimo dun 30%.
3.1.18. Subvencións á produción en galego a cambio dunha porcentaxe, e
non a priori.

Por todo o exposto, o Grupo Parlamentar do BNG presenta a seguinte
proposición non de lei para o seu debate en comisión:
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“O Parlamento insta a Xunta de Galiza a mudar as bases reguladoras das
axudas públicas destinadas á normalización da lingua galega nos medios de
comunicación vinculando os criterios de reparticipación das mesmas ao uso real
e efectivo do galego, tal e como dispón o Plan Xeral de Normalización
Lingüística de 2004.”

Santiago de Compostela, 7 de febreiro de 2018

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

Asinado dixitalmente por:

Olalla Rodil Fernández na data 07/02/2018 17:40:24
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María Montserrat Prado Cores na data 07/02/2018 17:40:32

Xose Luis Rivas Cruz na data 07/02/2018 17:40:36

Noa Presas Bergantiños na data 07/02/2018 17:40:39

Xosé Luis Bará Torres na data 07/02/2018 17:40:40

Ana Pontón Mondelo na data 07/02/2018 17:40:48
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Á Mesa do Parlamento
O Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego (BNG), a iniciativa
das deputadas e deputados Xosé Luis Rivas Cruz, Montserrat Prado Cores, Luis
Bará Torres, Ana Pontón Mondelo, Olalla Rodil Fernández e Noa Presas
Bergantiños, ao abeiro do disposto no Regulamento da Cámara, presenta a seguinte
Proposición non de lei para o seu debate na Comisión 7ª.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
A explosión demográfica do porco bravo arredor dos anos 80 coincide coa
expansión de praderías, cultivos e a peste do eucalipto. Alimento e acubillo en aumento.
As explotacións agrarias e gandeiras galegas e en xeral todo o campo galego vén
sufrindo cada vez máis intensamente danos ocasionados pola fauna salvaxe, cunha
incidencia enorme no caso do porco bravo. Os danos que este animal ocasiona nos
millos, praderías, patacas..., son considerables.
A sociedade destes tempos pide e esixe cada vez con maior intensidade o
respecto pola fauna en xeral e medidas conservacionistas. Harmonizar os intereses
aparentemente encontrados dos agricultores e gandeiros e da conservación da fauna
semella labor imposible. Non é así.
Mais os danos a cultivos son reais e o abandono da Consellería tamén. Ademais
das outras medidas que serán obxecto doutra iniciativa e que deberan dar resultados a
longo prazo, o certo é que os agricultores reclaman axudas paliativas dos danos
ocasionados ademais das outras que controlen a poboación. Non falamos de lazo e
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escopeta que demostraron que lonxe de minimizar o problema e controla-la poboación,
esta aumenta de xeito alarmante.
Botamos en falta unhas e outras. O motivo desta iniciativa é recupera-las liñas
de axudas que reparen os danos que o porco bravo ocasiona nos cultivos e propiedades
dos agricultores e máis nas estradas. Neste contexto faise incomprensible que a Xunta
de Galiza deixase de pagar axudas polos danos ocasionados por este animal.

É por isto que o Grupo Parlamentar do BNG presenta a seguinte proposición
non de lei para debate na Comisión 7ª:
“O Parlamento galego insta á Xunta a:
- Habilitar de xeito urxente un fondo de danos e unha liña de axudas de
compensación que cubra os derrames ocasionados polo porco bravo, incluídas as perdas
de colleitas e a rehabilitación das zonas afectadas.
- Establecer unha serie de medidas de apoio á actividade agraria e gandeira e de
desenvolvemento rural que axuden a ordena-la actividade agraria e o territorio para
modera-lo censo demográfico do xabarín.”

Santiago de Compostela, 7 de febreiro de 2018

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

Asinado dixitalmente por:

Xose Luis Rivas Cruz na data 07/02/2018 18:16:22

María Montserrat Prado Cores na data 07/02/2018 18:16:26

Olalla Rodil Fernández na data 07/02/2018 18:16:30

Noa Presas Bergantiños na data 07/02/2018 18:16:31

Xosé Luis Bará Torres na data 07/02/2018 18:16:32

Ana Pontón Mondelo na data 07/02/2018 18:16:39
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Á Mesa do Parlamento
O Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego (BNG), a iniciativa
das deputadas e deputados Noa Presas Bergantiños, Luis Bará Torres, Ana Pontón
Mondelo, Xosé Luis Rivas Cruz, Olalla Rodil Fernández e Montserrat Prado
Cores, ao abeiro do disposto no Regulamento da Cámara, presenta a seguinte
Proposición non de lei para o seu debate en Comisión.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
O Ministro de Facenda afirmou recentemente, no Congreso das deputadas e dos
deputados, que o Goberno Central está aberto a poñer en marcha unha quita ás
comunidades autónomas dos instrumentos extraordinarios de financiación que recibiron
desde 2012. Concretamente, o estado puxo a disposición das comunidades máis de
231.000 millóns de euros a través de diferentes mecanismos e que estaban cubrindo as
deficiencias do actual modelo de financiación, agravadas pola gran recesión.
Segundo os datos dos que dispón o noso grupo a Xunta de Galiza só accedeu a
fondos por valor de 7.043 millóns de euros, é dicir, un 3% do total. Unha situación de
clara desvantaxe para Galiza que é froito de decisións políticas do Goberno galego. A
Xunta optou por recorrer a financiamento da banca privada a pesar de pagar uns xuros
máis elevados, e recortar máis que outras comunidades nos servizos públicos. Esta
decisión gravosa para as e os cidadáns do noso país que sufriron máis recortes nos
servizos públicos, pagamos xuros máis elevados pola débeda e agora podemos ver como
se pode establecer unha quita que non nos vai beneficiar na mesma medida que outros
territorios.
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Ante esta situación, o Grupo Parlamentar do BNG presenta a seguinte
proposición non de lei para debate en comisión:
“O Parlamento de Galiza acorda:
Primeiro. Reprobar á Xunta de Galiza por non ter articulado, nin reclamado, os
mecanismos necesarios que lle permitisen obter beneficios financeiros no seu
endebedamento, como amosan os feitos de non terse beneficiado da Liña ICO 2012, nin
ter negociado nin demandado do estado ningún mecanismo de financiamento que
permitise á Xunta de Galiza financiarse aos mesmos xuros que as comunidades que
acudiron ao FLA, o que supuxo que cumprir co marco de estabilidade imposto polo
Goberno central non trouxo ningún beneficio financeiro ao noso país, senón un maior
gasto en xuros ao ter que acudir aos mercados financeiros."
Segundo. Instar á Xunta de Galiza a reclamar que no suposto de confirmarse a
quita ás comunidades dos fondos de liquidez establecidos polo Goberno central, se
estableza unha compensación equivalente a Galiza que evite un novo agravio,
destinando estes recursos extraordinarios a reforzar os servizos públicos.
Terceira. Instar á Xunta de Galiza a remitir ao Parlamento, no prazo dunha
semana, a proposta de novo modelo de financiamento a Galiza que está a defender ante
o Goberno central.

Santiago de Compostela, 7 de febreiro de 2018
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Asdo.: Noa Presas Bergantiños
Montserrat Prado Cores
Olalla Rodil Fernández
Xosé Luis Rivas Cruz
Luis Bará Torres
Deputadas e deputados do G.P. do BNG
Ana Pontón Mondelo
Portavoz do G.P. do BNG

Asinado dixitalmente por:

Noa Presas Bergantiños na data 07/02/2018 19:06:18

María Montserrat Prado Cores na data 07/02/2018 19:06:23

Xose Luis Rivas Cruz na data 07/02/2018 19:06:26

Olalla Rodil Fernández na data 07/02/2018 19:06:28

Xosé Luis Bará Torres na data 07/02/2018 19:06:29

Ana Pontón Mondelo na data 07/02/2018 19:06:34
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O Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, por iniciativa da súa deputada,
Matilde Begoña Rodríguez Rumbo, e do seu deputado, Abel Fermín Losada
Álvarez, a través do portavoz e ao abeiro do disposto no artigo 160 do
Regulamento da Cámara, presenta ante esa mesa a seguinte proposición non de
lei para o seu debate na Comisión 3ª.

O despoboamento é un dos maiores problemas que Galicia ten na actualidade, e
as proxeccións a curto prazo (IGE 2016-2031) preséntannos un panorama
desolador, prevendo unha perda total de 230.722 persoas entre 2017-2031, o que
supón perder o 68,56 % da poboación actual de Lugo ou o 74,05 % da poboación
de Ourense.

Na actualidade en Galicia existe un desequilibrio demográfico claramente
marcado, así mentres a maior parte da poboación se concentra nas provincias da
Coruña e Pontevedra, as provincias de Lugo e Ourense teñen a maior dispersión
poboacional, así como de zonas despoboadas. E dentro das provincias atlánticas,
a maior concentración poboacional establécese ao longo do trazado da AP-9.

Nun segundo nivel, temos a polarización territorial entre o rural e o urbano; así,
mentres que a poboación acumúlase nas áreas urbanas e as súas áreas de
influencia, a maior parte dos concellos sofren unha perda de poboación alarmante
ano tras ano.

O despoboamento afecta directamente ao equilibrio do noso Estado de benestar,
entrando nun círculo vicioso no que a dificultade para a prestación de servizos
(menor número de beneficiarios, encarecemento dos servizos, dificultade para o
acceso ás novas tecnoloxías) implica emigración pola falta de servizos e
oportunidades.

Esta emigración implica que as persoas que marchan son o potencial máis novo
en idade de traballar, coa consecuencia lóxica da caída da natalidade e da
poboación infantil, permanecendo, na súa maioría, as de maior idade.
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Esta situación concrétase nunha drástica redución das expectativas de reemprazo
e equilibrio a medio prazo da relación de dependencia.

Partido dos
Socialistas
de Galicia

A realidade exixe medidas políticas urxentes que eviten que perdamos o futuro,
que diminúa a nosa calidade de vida, que perdamos oportunidades, que aumenten
as desigualdades entre territorios e, polo tanto, poñer en risco a cohesión social,
conculcando dereitos fundamentais constitucionalmente protexidos.

Por iso o Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, presenta a seguinte
proposición non de lei:

O Parlamento de Galicia insta a Xunta de Galicia a:

1º) Impulsar e coordinar políticas concretas para os territorios que presentan
graves riscos demográficos, aplicando criterios compensadores para o
mantemento de servizos básicos no medio rural.
2º) Establecer estándares de acceso, con isocronas, a infraestruturas e servizos
públicos cuxo déficit territorial determine a asignación de investimentos da
Xunta de Galicia, nomeadamente:
a) Acceso a servizos sanitarios: atención primaria, especializada e hospitalaria.
b) Acceso a servizos educativos: educación primaria, secundaria obrigatoria,
bacharelato, formación profesional.
c) Acceso a centros residenciais e de día.
d) Acceso a escolas infantís.
3º) Aplicar, de forma progresiva, o conxunto das recomendacións aprobadas
pola Comisión de Despoboación da FEMP.
4º) Aplicar urxentemente un plan de conectividade e fomento do uso eficiente
das TIC, que permita o uso das novas tecnoloxías en zonas especialmente
despoboadas, que permita acadar con urxencia unha cobertura mínima de 10
Mbps, como mínimo, no 90 % dos fogares.
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Pazo do Parlamento, 7 de febreiro de 2018
Asinado dixitalmente por:
Partido dos
Socialistas
de Galicia

Matilde Begoña Rodríguez Rumbo na data 08/02/2018 10:42:26
Abel Fermín Losada Álvarez na data 08/02/2018 10:42:32
Xoaquín María Fernández Leiceaga na data 08/02/2018 10:42:41
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Á Mesa do Parlamento
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O Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia por iniciativa das súas
deputadas e dos seus deputados, Matilde Begoña Rodríguez Rumbo, Abel
Losada Álvarez, Juan Manuel Díaz Villoslada e Patricia Vilán Lorenzo, a través
do portavoz e ao abeiro do disposto no artigo 160 do Regulamento da Cámara,
presenta ante esa mesa a seguinte proposición non de lei para o seu debate na
Comisión 3ª.

A Lei orgánica de estabilidade orzamentaria e sostibilidade financeira (LOEPSF)
recolle as tres regras fiscais de obrigado cumprimento: estabilidade orzamentaria,
débeda pública e regra de gasto.
No seu artigo 11.4 establece que “As corporacións locais deberán manter unha
posición de equilibrio ou superávit orzamentario”, mentres que no artigo 32.
Destino do superávit orzamentario. Sinala que “este destinarase a reducir o nivel
de endebedamento neto sempre co límite do volume de endebedamento se este
fose inferior ao importe do superávit a destinar á redución da débeda”

A Lei 9/2013 de débeda comercial, modificou a lei para permitir que os concellos
cumprisen cunha serie de requisitos, destinar o superávit a investimentos
financeiramente sostibles, unha definición de investimentos que recolleu o
Decreto-lei 2/2004, do 21 de febreiro na súa disposición adicional 16. Estas
excepcións en ningún caso deron satisfaccións ás demandas municipais posto que
as condicións para se poder acoller a estas medidas eran:

- Ter rexistrado superávit orzamentario e remanente de tesourería.

- Ter pagado antes as débedas pendentes con provedores para cumprir coa Lei de
morosidade.

- Destinar o sobrante a amortizar débeda.
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Nesta situación de evolución positiva no saneamento das contas públicas
municipais, a continuidade na aplicación da dita regra de gasto segue xerando
remanentes positivos de tesourería ao mesmo tempo que segue a constrinxir a
capacidade destes concellos para atender as crecentes necesidades sociais actuais,
sen poñer en risco o cumprimento dos obxectivos de déficit nin a redución da
débeda pública municipal.

A propia Airef (Autoridade independente de responsabilidade fiscal) ten sinalado
en múltiples ocasións e en varios informes, as deficiencias na aplicación da regra
de gasto, esixindo unha revisión do seu deseño e unha maior transparencia nas
condicións e criterios de cálculo así como na aplicación da dita regra.

Estes condicionantes deron un resultado sorprendente: os concellos son a única
administración con superávit dende 2012, están saneados e cumpren os seus
obxectivos, pero non poden investir o seu aforro.

No mes de decembro de 2017, a FEMP presentou un documento, que inclúe unha
serie de propostas, ao Goberno do Estado sobre o destino do superávit, da regra
de gasto e do teito de gasto que establece:
1)
2)

3)
4)
5)

6)

Establecer o carácter indefinido da prórroga para o destino do superávit.
Ampliar o ámbito de aplicación dos investimentos financeiramente
sostibles flexibilizando a rixidez existente ao limitar o destino a un
determinado grupo de programas de gasto e gasto de investimento.
Substituír a referencia a investimentos financeiramente sostibles pola de
financiamento de gastos urxentes e/ou necesarios.
Flexibilizar a metodoloxía da regra de gasto e teito de gasto para aquelas
entidades locais que teñan as súas contas saneadas.
Que o cálculo do teito de gasto non financeiro do orzamento dun exercicio
determinado se fixe a partir da aplicación da regra de gasto sobre as
previsións iniciais do orzamento do exercicio anterior.
Que se teña en conta para o teito de gasto do seguinte exercicio, o gasto
computable que se podería ter executado en lugar do liquidado.

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

81391

Grupo Parlamentario

Polo que, o Grupo Parlamentario Socialista presenta a seguinte proposición non
de lei:

Partido dos
Socialistas
de Galicia

O Parlamento de Galicia insta o Goberno galego a que se dirixa o Goberno
central para que:

1º) A través dunha autorización legal competente, se permita ás entidades locais
reinvestir o seu superávit en 2018 sen necesidade de xerar ingresos polo mesmo
importe.

2º) Se aborden os cambios normativos necesarios para:
a)
b)

c)
d)
e)

f)

Establecer o carácter indefinido da prórroga para o destino do
superávit.
Ampliar o ámbito de aplicación dos investimentos financeiramente
sostibles flexibilizando a rixidez existente ao limitar o destino a un
determinado grupo de programas de gasto e gasto de investimento.
Substituír a referencia a investimentos financeiramente sostibles pola
de financiamento de gastos urxentes e/ou necesarios.
Flexibilizar a metodoloxía da regra de gasto e teito de gasto para
aquelas entidades locais que teñan as súas contas saneadas.
Que o cálculo do teito de gasto non financeiro do orzamento dun
exercicio determinado se fixe a partir da aplicación da regra de gasto
sobre as previsións iniciais do orzamento do exercicio anterior.
Que se teña en conta para o teito de gasto do seguinte exercicio, o
gasto computable que se podería ter executado en lugar do liquidado.

Pazo do Parlamento, 7 de febreiro de 2018

Asinado dixitalmente por:
Matilde Begoña Rodríguez Rumbo na data 08/02/2018 11:49:21
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O Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, por iniciativa da súa
deputada e do seu deputado Concepción Burgo López e Luís Manuel Álvarez
Martínez, a través do seu portavoz e ao abeiro do disposto no artigo 160 do
Regulamento da Cámara, presentan a seguinte proposición non de lei para o
seu debate en Comisión 2.ª, Ordenación Territorial, Obras Públicas, Medio
Ambiente e Servizos.
A recuperación do barrio da Tinería é un proxecto fundamental para a cidade
de Lugo, tanto pola rehabilitación dunha zona que se atopa dentro de
murallas, moi preto deste monumento Patrimonio da Humanidade e que
conserva moitos valores arquitectónicos e históricos, como polo impulso que
ofrece ao centro histórico da cidade axudando á fixación da poboación e ao
crecemento da actividade económica.
A rehabilitación desta zona tivo un forte impulso no goberno dirixido polo
presidente Touriño, pero a partir de 2009, coa chegada do Partido Popular ao
goberno da Xunta de Galicia, retardouse ata case a parálise coa consecuencia
de que un barrio con edificios moi degradados está degradándose aínda máis.
Agora mesmo calcúlase que no barrio da Tinería hai 35 edificios en ruínas
propiedade da Xunta de Galicia e entre eles se atopa unha casa medieval, a
coñecida como Hospital de San Miguel, encostada á muralla Patrimonio da
Humanidade totalmente esnaquizada, e que comprou a Sociedade de Xestión
do Plan Xacobeo no anterior goberno para facer un centro de interpretación.
Do mesmo xeito está en total ruína o Pazo de Dona Urraca, un edificio do
século XII, tamén moi cerca da muralla e da catedral.
Este pazo atópase na Unidade de Intervención 8, para a que o goberno
dirixido polo presidente Touriño elaborou un proxecto de desenvolvemento
que incluía a rehabilitación do pazo de dona Urraca, e que o goberno do Sr.
Feijoo anulou dicindo que volvía ao Plan Especial aprobado na VI
Lexislatura polo goberno do Partido Popular, e argumentando que sería
moito máis rápido aplicar este Plan Especial.
Isto sucedía en 2010. Estamos en 2018 e nada, absolutamente nada, se fixo
nesta unidade de intervención 8 e o pazo está en total estado de ruína
podéndose perder irremediablemente. Unha vez máis, Lugo vería
desaparecer parte do seu patrimonio pola ineficacia e pasividade da
administración que ten a responsabilidade de conservalo.
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O abandono deste patrimonio é grave por si mesmo, pero tamén porque está
no entorno de tres Patrimonios da Humanidade, a Muralla de Lugo, dende
cuxo adarve se percibe perfectamente este espazo degradado do barrio da
Tinería e o patrimonio citado, a catedral de Lugo e o Camiño Primitivo.
Partido dos
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Consideramos que a Xunta de Galicia non pode seguir sen cumprir as súas
obrigas con este proxecto de recuperación do barrio da Tinería. Queda moito
por facer, tanto na rehabilitación das unidades edificatorias, como nas
Unidades de Intervención. Xa non podemos aceptar as desculpas de falta de
fondos porque o goberno da Xunta xa afirmou que estamos nunha fase de
recuperación económica.
Lugo non pode perder este importante patrimonio, nin pode ofrecer esta
imaxe de abandono dende o seu monumento máis emblemático como é a
Muralla e ao lado doutro fundamental que é a catedral. A cidade é un dos
destinos de turismo cultural máis importantes de Galicia e non é de recibo a
imaxe que se está dando aos visitantes nesta zona tan emblemática do centro
histórico de Lugo porque a Xunta de Galicia non cumpre as súas promesas e
as súas obrigas.

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

O Parlamento de Galicia insta a Xunta de Galicia a poñer as medidas
necesarias para impulsar decididamente e rematar a rehabilitación do barrio
da Tinería da cidade de Lugo, e especialmente a tomar as medidas seguintes:
1ª.) Comezar de maneira inmediata a rehabilitación da casa encostada á
muralla, coñecida como o Hospital de San Miguel
2ª.) Comezar de inmediato o desenvolvemento da Unidade de Intervención 8
e no seno dese desenvolvemento comezar xa a rehabilitación do Pazo de
Dona Urraca.

Pazo do Parlamento, 7 de febreiro de 2018
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O Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, por iniciativa dos seus
deputados, José Manuel Pérez Seco e José Antonio Quiroga Díaz, a través do
portavoz e ao abeiro do disposto no artigo 160 do Regulamento da Cámara,
presenta ante esa mesa a seguinte proposición non de lei para o seu debate na
Comisión 7ª.

Galicia é ben coñecida por albergar unha gran cantidade de explotacións de leite
e de carne nas que convive un pequeno número de ovellas e de cabras, na maioría
dos casos, son criadas coma un complemento máis da actividade principal. Non
obstante, poucas son as explotacións –arredor de 300– que vivan exclusivamente
dunha actividade que adoece dunha maior profesionalización e dunha falta de
apoio por parte da Administración pública.

A pesar desa falta de profesionalización e apoio público, a realidade actual de
Galicia en relación ás explotacións bovinas e caprinas é que Galicia ten arredor
de 21.700 explotacións con cabezas de ovellas e cabras –unhas 229.200–, o que
supón que case todas as granxas de vacas de carne teñen estes animais e máis do
dobre de granxas de leite.

O abandono da Administración a este sector non axuda para nada a que a xente
opte por este tipo de explotacións. A falta de medidas para favorecer a súa
profesionalización e formación, así como para poñer en valor e promocionar o
produto non fan, senón, que complicar máis aínda a aposta dos potenciais novos
gandeiros. A marca de garantía de Pastores de Galicia non conta con apenas
ningún orzamento público, tal e como se fixera con Galega 100 %, e con Ternera
Galega, o que dificulta a súa venda.

As diversas asociacións do sector levan reclamando, sen éxito, un módulo
específico de formación en gandería ovina e caprina nos centros de capacitación
agraria, tal e como os hai noutras comunidades autónomas como Andalucía ou
Aragón.
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A pesar deste desleixo por parte da Administración, cada día hai máis xente moza
que se incorpora á actividade, xa que, abrir unha explotación é relativamente
barato en comparación con outras dedicadas a outros animais. Estas explotacións
teñen vantaxes que xogan a favor dos novos produtores xa que os animais non
son moi caros, as femias reprodúcense rápido e a xestación é de 5 meses, polo
que a ampliación do rabaño se pode acadar, relativamente, en pouco tempo.
Partido dos
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Ademais, o mercado galego é un mercado, hoxe en día, incapaz de cubrir a
demanda da carne destes animais. De feito, en Galicia soamente se produce o 26
% da que se consume, tendo que importar o resto doutras comunidades
autónomas ou países como Reino Unido ou Nova Zelanda.

E por se fose pouco, o pastoreo destes animais axuda a limpar o monte evitando
así os incendios forestais.

Por iso o Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, presenta a seguinte
proposición non de lei:

O Parlamento de Galicia insta o Goberno galego a:

1ª) Establecer un módulo de formación específica nos centros de formación e
experimentación agroforestal (CFEA) en gandería ovina e caprina a máis tardar,
no próximo período lectivo, o curso 2018-2019.

2ª) Dotar dunha partida orzamentaria suficiente para apoiar e promocionar a
marca Pastores de Galicia.

Pazo do Parlamento, 6 de febreiro de 2018
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O Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, por iniciativa das
súas deputadas e do seu deputado María Luisa Pierres López, Noela
Blanco Rodríguez, Patricia Vilán Lorenzo, Matilde Begoña Rodríguez
Rumbo e Juan Manuel Díaz Villoslada, a través do seu portavoz, e ao
abeiro do disposto no artigo 160 do Regulamento da Cámara, presenta
ante esa Mesa a seguinte proposición non de lei para o seu debate en
Comisión 1.ª, Institucional, de Administración Xeral, Xustiza e
Interior.
Exposición de motivos
Conforme á Lei orgánica 3/2007 para a igualdade efectiva de mulleres e
homes, no seu artigo 45. se indica:
1. As empresas están obrigadas a respectar a igualdade de trato e de
oportunidades no ámbito laboral e, con esta finalidade, deberán adoptar
medidas dirixidas a evitar calquera tipo de discriminación laboral entre
mulleres e homes, medidas que deberán negociar, e no seu caso acordar,
cos representantes legais dos traballadores na forma que se determine na
lexislación laboral.
2. Elaboración e aplicación dos plans de igualdade. as empresas apúntase
que no caso das empresas de máis de douscentos
cincuenta
traballadores, as medidas de igualdade ... deberán dirixirse á elaboración
e aplicación dun plan de igualdade, co alcance e contido establecidos
neste capítulo, que deberá ser asemade obxecto de negociación na forma
que se determine na lexislación laboral.
Segundo datos de decembro do 2017 eran 4498 as empresas de máis de
250 traballadores e traballadoras en España, e en Galicia son 140 as
empresas con presencia no territorio.
Segundo datos do estudio da consultora Leialta presentado en xaneiro do
2017 apenas un 10 % das empresas españolas con máis de 250
traballadores cumprían con esta obriga. O dato é simplemente alarmante
pola falla de implicación e a conseguinte falla de control do seu
cumprimento por parte da administración.
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Tras once anos de aplicación da lei , que só un 10 % das empresas
implementasen plans de igualdade é un fracaso absoluto para o traballo
que dende o Goberno se está a facer en pro da igualdade e polos dereitos
das mulleres.
Partido dos
Socialistas
de Galicia

Por todo o exposto, o Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
presenta a seguinte proposición non de lei para o seu debate en Comisión:
O Parlamento galego insta a Xunta de Galicia a:
1- Poñer en marcha medidas de incentivo, impulso e axuda para a
implementación dos plans de igualdade nas empresas de máis de 250
traballadores e traballadoras con sede social en Galicia, para facilitar o
cumprimento do artigo 45 da Lei orgánica 3/2007 para a igualdade
efectiva de mulleres e homes.
2- Implementar e potenciar de forma xeneralizada nas licitacións públicas
e contratos da administración pública galega, medidas que establezan
condicións especiais para a promoción da igualdade entre homes e
mulleres.
3- Colaborar coa Inspección de Traballo e Seguridade Social para habilitar
mecanismos de control que permitan o seguimento e detección das
infraccións en materia de igualdade e de non discriminación das empresas,
especialmente daquelas con contratos vixentes coa administración pública
galega, e co fin de poder tomar as accións oportunas reflectidas nas
condicións dos contratos asinados coa administración.
Pazo do Parlamento, 8 de febreiro de 2018
Asdo.: María Luisa Pierres López
Noela Blanco Rodríguez
Patricia Vilán Lorenzo
Matilde Begoña Rodríguez Rumbo
Juan Manuel Díaz Villoslada
Deputadas e deputado do G.P. dos Socialistas de Galicia
Asdo.: Xoaquín Fernández Leiceaga
Portavoz do G.P. dos Socialistas de Galicia
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O Grupo Parlamentario de En Marea, a iniciativa do seu deputado Davide
Rodríguez Estévez e da súa deputada Paula Quinteiro Araújo, e a través do
seu voceiro, Luís Villares Naveira, o abeiro do disposto no artigo160 do
Regulamento da Cámara, presenta a seguinte Proposición non de lei, para o seu
debate na Comisión 7.ª, sobre a nova normativa europea que afecta a aplicación
do xurro e do esterco.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:

O pasado día 1 de xaneiro, a normativa europea puxo en alerta ao sector agrario
galego prohibindo espallar o xurro polo aire, tal e como se fixo en Galicia os
últimos 50 anos. A nova normativa obriga a inxectalo no chan ou a enterralo no
caso de que sexa esterco.

Se aceptase este novo marco, o sector tería que cambiar o seu sistema de traballo
tradicional, así como a súa maquinaria, co conseguinte custe económico. O custe
global estímase en torno aos 70 millóns de euros. Gran parte dos cartos
empregaríanse en renovar máis de 20.000 cisternas, xa que só o 10% das actuais
poderían adaptarse ao sistema de inxectores requirido. As novas cisternas
costarían entre 12.000 e 18.000 euros. A adaptación sería moito máis custosa (o
triplo) para as dúas mil granxas que, a maiores, terían que comprar cubas novas.
Iso por non falar dos agricultores que terían que xubilar os seus vellos tractores
para comprar outros novos cunha potencia acorde aos inxectores.
No que respecta a propia práctica, o principal problema ten que ver co feito de
que se precisaría moito máis tempo (o triplo) para facer exactamente o mesmo
traballo.

81403

Tendo en conta as complicacións mencionadas, cabe pensar que Galicia non está
en condicións de cumprir a nova normativa europea. Tampouco Asturias,
segundo a opinión do seu Goberno. Precisamente por iso, o Goberno de Asturias
decidiu establecer unha serie de excepcións á normativa europea pactadas co
Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA), xestora das axudas da Política
Agraria Común (PAC). As excepcións permitirían que máis do 90% da superficie
agrícola e gandeira estivera exenta de cumprir a norma. No 96% das parcelas
poderíase seguir empregando o xurro e o esterco como se veu facendo ata o de
agora.

As excepcións introducidas no caso de Asturias beneficiarían ao campo galego e
adaptaríanse mellor á súa realidade.

Por todo o exposto anteriormente, o Grupo Parlamentario de En Marea presenta a
seguinte Proposición non de lei para o seu debate na Comisión 7.ª:

O Parlamento galego insta a Xunta de Galicia a adoptar excepcións á normativa
europea que afecta a aplicación do xurro e do esterco que sexan análogas ás
asturianas e que estean pactadas co sector agrícola e gandeiro.

Santiago de Compostela, 8 de febreiro de 2018.

Asdo.: Davide Rodríguez Estévez
Paula Quinteiro Araújo
Deputado e deputada do G.P. de En Marea
Luís Villares Naveira
Voceiro do G.P. de En Marea
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Á Mesa do Parlamento
O Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego (BNG), a iniciativa
das deputadas e deputados Montserrat Prado Cores, Luis Bará Torres, Ana Pontón
Mondelo, Xosé Luis Rivas Cruz, Olalla Rodil Fernández e Noa Presas Bergantiños,
ao abeiro do disposto no Regulamento da Cámara, presenta a seguinte Proposición non
de lei para o seu debate na Comisión 5ª, relativa ás medidas a tomar para solucionar
as deficiencias no centro de saúde de Tui.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
A preocupación do pobo galego pola situación da sanidade pública vai en
aumento, cada vez son máis as persoas conscientes do deterioro da sanidade pública
galega froito da decisión do Goberno do PP de favorecer o negocio privado coa nosa
saúde e de recortar todo tipo de recursos, persoal, orzamentos, infraestruturas...
Dentro deste deterioro xeneralizado a Atención Primaria de Galiza está sendo
unha das principais damnificadas das nefastas políticas do Partido Popular. Desde o
regreso ao goberno da Xunta do PP no ano 2009 todos as decisións tomados foron en
detrimento dunha Atención Primaria como o eixo fundamental do sistema sanitario,
como “a porta de entrada”, como elemento de coordinación clave para que o modelo
sexa sostíbel.
Cada día ponse en evidencia, con crueza, esta situación de retroceso e de
deterioro da Atención Primaria en Galiza. Masificación de consultas, cupos de
profesionais por enriba do estabelecido, redución de profesionais, non substitución nin
por xubilación, nin vacacións nin ILT, nin outro tipo de licenzas ou permisos, as listas
de espera xa son habituais, peche de axendas, colapsos, profesionais que ao ter que
1
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acudir a algunha urxencia teñen que deixar as súas consultas abandonadas durante
horas, listas de espera de ata unha semana...
Neste contexto o centro de saúde de Tui está a sufrir tamén as consecuencias da
política sanitaria do Partido Popular. Un megaproxecto defendido polo anterior alcalde
do Partido Popular, Moisés Rodríguez, que aínda carece de licenza de actividade, e que
desde a súa posta en funcionamento mostra carencias e deficiencias que causan
prexuízos tanto a profesionais como a doentes:
-A sala de espera de urxencias é claramente insuficiente, pois so hai espazo para
10 persoas, véndose obrigados a agardar en corredores e en zonas que non son
destinadas a tal fin dificultando o traballo do persoal sanitario.
-Na primeira planta do centro de saúde (zona de consultas) existen so 3 baños,
dos cales ningún é para uso exclusivo do persoal sanitario, obrigando a compartilo, ou ,
en caso contrario , téndose que desprazar, o persoal sanitario, á planta menos un.
-Na zona de vestiarios, de descanso e de comida do persoal sanitario de
urxencias, hai un forte cheiro a sumidoiro o que fai imposíbel o traballo diario de xeito
digno. Non esquezamos que as quendas laborais abrangue desde as 15:00 horas até as
08:00 do dia seguinte, ou 24 horas en domingos e festivos.
-A porta principal de acceso ao centro de saúde está situada cara ao norte, polo
que os pacientes que realizan xestións na entrada reciben continuas correntes de aire. A
súa vez, esta entrada carece de pasarela de protección, e de sitio de aparcamento para
poder descargar aos doentes. Por outra banda, polas mañás (até as 15:00 horas) a porta
de urxencias permanece pechada, polo que o persoal de ambulancias vese obrigado a
rodear o centro de saúde ou, ben dar aviso, e agardar a que lle abran a porta de
urxencias.

2
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Por estas razóns ,o Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego presenta
a seguinte proposición non de lei para o seu debate na Comisión 5ª:
“O Parlamento de Galiza, insta ao Goberno galego a solucionar, no menor prazo
posíbel, as deficiencias existentes nas instalacións do centro de saúde de Tui,
consistentes en:
-Ampliar a sala de espera.
-Habilitar un baño para uso exclusivo do persoal na planta número 1.
-Dar solución ao forte cheiro a sumidoiro na planta -1.
-Eliminar as correntes de aire na actual porta principal.
-Establecer no acceso á porta principal unha zona para o estacionamento de
vehículos, que traian ou recollan doentes, así como cubrir a mesma.”

Santiago de Compostela, 8 de febreiro de 2018

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

María Montserrat Prado Cores na data 08/02/2018 17:29:56

Xose Luis Rivas Cruz na data 08/02/2018 17:30:02

Olalla Rodil Fernández na data 08/02/2018 17:30:03
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Xosé Luis Bará Torres na data 08/02/2018 17:30:06

Ana Pontón Mondelo na data 08/02/2018 17:30:11
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O Grupo Parlamentar de En Marea, por iniciativa das súas deputadas Ánxeles
Cuña Bóveda e Luca Chao Pérez, ao abeiro do disposto no artigo 160 do
Regulamento da Cámara, presenta a seguinte Proposición non de lei, para o seu
debate na Comisión 4.ª, relativa a unha subvención da Consellería de Cultura,
Educación e Ordenación para a organización do arquivo municipal de Vedra.

Exposición de motivos
O mércores 6 de abril de 2016 saíu publicada no DOG nº 65 a Orde do 10 de
marzo de 2016 pola que se establecen as bases reguladoras que rexerán as axudas
destinadas á colaboración no financiamento de actuacións en materia de arquivos
e se procede á súa convocatoria para o ano 2016.
O Concelleiro de Cultura de Vedra, Enrique Vázquez Martínez (PPdG), solicitou
unha subvención á Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria
para a organización do arquivo municipal.
No proxecto que se axuntaba na solicitude de subvención, xa constaba o nome
dunha amiga do voceiro do PP, Celia A.M. para ocupar a praza. Posteriormente
ese documento desapareceu do expediente, baixo o pretexto alegado polo
concelleiro de que era un “borrador”. A alteración de expedientes administrativos
fixo que a oposición do Concello vise indicios de prevaricación e que denunciase
nos plenos municipais e nos medios de comunicación que a persoa aludida
accedeu “a dedo” nun procedemento negociado sen publicidade.
Especifícase tamén nas bases que as axudas reguladas concederanse en réxime de
concorrencia competitiva, baixo os principios de publicidade, obxectividade,
transparencia, igualdade, non discriminación, eficacia e eficiencia. Polo tanto, é
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congruente que a oposición municipal iniciase unha serie de preguntas e
iniciativas no pleno do Concello para saber que se ocultaba nesta contratación,
pola existencia de irregularidades. Estamos diante dun absoluto escurantismo e
con total falla de transparencia, con comportamentos totalmente vergoñentos da
Administración Local. Estamos diante de “irregularidades intolerables. Non se
cumpren os requisitos legais mínimos de publicidade e, polo tanto, de igualdade
como requiren as bases da convocatoria.
Con saída rexistrada o 23 de setembro, a Consellería resolveu que Vedra sería
beneficiada coa máxima axuda de 5000 €. As Axudas (77.740€) repartíronse
entre 19 proxectos. Porén, o Concello de Vedra recibiu esa subvención da
Consellería de Cultura. En total destináronse 7.581 euros, dos que o propio
municipio asumiu o 33%, para realizar un proxecto que o concelleiro Enrique
Vázquez calculou que se realizaría en tres meses e medio - a razón de 560 horas
de traballo total-. O traballo consistiría na "migración dos datos do software da
versión 2.0 á 3.0 de 5.958 rexistros e actualización do inventario de 145 unidades
de instalación", que levaría unha semana; na "catalogación do fondo
emigración", que serían dous meses; na "catalogación do Libro de Emigrantes",
que levaría unha semana e na "catalogación de 100 anos de actas do pleno”.
Finalmente, o traballo acabaría realizándose nun mes e cinco días. Como é
posible facer un traballo estimado en tres meses e medio en pouco máis dun
mes?. "Fíxose un cálculo aproximado, xa que os datos concretos saen do traballo,
que se fai igual que nas demais solicitudes de subvención", contestaba o
concelleiro de Cultura na Comisión Informativa de Economía e Especial de
Contas no verán do 2017. Ademais, engadía que "a carga de traballo é
aproximada xa que non se pode calcular con exactitude unha carga de traballo
que non está cuantificada a priori, que non saben cantas actas hai e o mesmo pasa
coa documentación de emigrantes".
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O Concello recoñeceu que non foi quen de facer un orzamento previo, por
imposibilidade de medir ben a carga de traballo, pero por que cando se puxeron
a executar e viron que había menos traballo do inicialmente previsto, non se viu
reflectido na modificación do orzamento?
O día 6 de outubro, a Alcaldía dispuxo “ordenar que se soliciten tres presupostos
para a adxudicación do proxecto, atendendo ás bases reguladoras que rexen as
axudas destinadas á colaboración no financiamento de actuacións en materia de
arquivos e tendo en conta a limitación nos prazos de execución e xustificación
para poder realizar os traballos reflexados na memoria que acompañaba a
solicitude”. Así, e aínda que é un proceso negociado sen publicidade, é necesaria
a presentación de ata tres ofertas. Esas ofertas recibíronse nunha tarde e o xurado
para a elección desa persoa -a técnico local de emprego e o responsable do
arquivo- tardou menos dun día en seleccionar á persoa gañadora. A oposición
entende que á vista do período entre a data do acordo do procedemento e a data
de sinatura do contrato, "había prazo suficiente" para facer o procedemento
negociado con publicidade. Hai unha clara alteración do obxecto inicial do
contrato, da falla de proporcionalidade entre o importe do contrato e o servizo
prestado e un tratamento favorable cara a adxudicación do contrato que redunda
no enriquecemento da persoa.
A Xunta di que é posible traballar 16 horas durante 35 días para facer un encargo
previsto en 105 días. Asemade, a Xunta entende que o proxecto presentado por
este municipio cumpría cos requisitos esixidos na convocatoria, que era o de
organizar fondos documentais do Arquivo municipal. O Rexedor afirma que “Foi
un contrato menor e realizouse en base a legalidade”. Este contrato adiouse cinco
días, segundo a oposición debeuse a problemas da contratada en darse de alta na
Seguridade Social-, o rexedor indicou que "a única intervención que tivo foi
asinar os documentos que viñan na carpeta de firma" e que, polo tanto,
descoñecía o motivo dese atraso. Dixo, tamén, que tampouco sabía se a
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contratada se dera de alta exclusivamente para este traballo ou se continuou
despois.
Por outra banda, ninguén comprobou a recepción dos traballos. E ao final é a
propia contratada quen certifica a finalización dos traballos. Na páxina web do
concello non hai información ningunha do arquivo histórico. Os documentos
propostos para dixitalizar estarán previamente organizados e descritos nunha
base de datos segundo a Norma galega de descrición arquivística (NOGADA).
Os proxectos deberán incluír a creación dun arquivo dixital de conservación
permanente e a creación dunha copia dixital para a difusión na páxina web do
Portal de Arquivos de Galicia.
Consultada a páxina web do Portal de Arquivos de Galicia, a información que alí
figura é a seguinte: “Non se ten constancia do arquivo como oficina municipal, a
custodia da documentación estaba vinculada á figura do Secretario. En 1956
acométense obras para evitar o derrube da casa consistorial e no ano 1967
acondicionase o primeiro andar para vivenda do Secretario. A actual casa do
concello construíuse en 1980 e inaugurouse en 1982. A documentación tivo que
trasladarse a outra ubicación temporal mentres duraban as obras. Unha vez
rematas as obras de ampliación a documentación distribuíuse polas diferentes
oficinas e a máis antiga gardouse no faiado da casa consistorial. Será en 1999
canso se acondicione un espazo para o arquivo do concello, na planta baixo
cuberta da casa do concello. Ademais contan con dous depósitos máis pequenos a
maiores no soto e na planta baixa”. Por certo, a descarga de fondos do arquivo
está bloqueada.
Por todo o exposto, o Grupo Parlamentario de En Marea presenta a
seguinte Proposición non de lei:

O Parlamento de Galicia insta ao Goberno galego a:
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1.- Controlar por parte da Secretaría Xeral de Cultura da Consellería de Cultura,
Educación e Ordenación Universitaria como, canto e para que dá as subvencións.
2.- Detectar por parte da Secretaría Xeral de Cultura da Consellería de Cultura,
Educación e Ordenación Universitaria anomalías na solicitude de subvención
como a presente que supostamente levaba incorporada unha proposta nominativa.
3.- Revisar o expediente completo da subvención concedida ao Concello de
Vedra, para verificar que documento se achegou.
4.- Adecuar a subvención da cantidade á carga de traballo. Neste caso, a axuda
que recibiu foi a máxima, 5000 €. Se hai variacións, debe haber minoración.
5.- Comprobar se o órgano instrutor avaliou a execución das actuacións
subvencionadas.
6.- Requirir se non o fixo o nomeado órgano instrutor a xustificación
acreditativa.
7.- Esixir aos beneficiarios a copia do traballo desenvolvido.
8.- Incorporar os datos na páxina web do Portal de Arquivos de Galicia?
9.- Avaliar as consecuencias que pode ter a alteración do obxecto por parte do
Concello.
10.- Investigar as irregularidades detectadas.
11.- Abrir no seu caso un procedemento de revisión de oficio das actuacións
irregulares.
12.- Poñer os feitos en coñecemento da Fiscalía e do Consello de Contas.

Santiago de Compostela, 8 de febreiro de 2018.
Asdo.: Ánxeles Cuña Bóveda

Asdo.: Luís Villares Naveira

Luca Chao Pérez

Voceiro do G.P. de En Marea.

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

María de los Ángeles Cuña Bóveda na data 08/02/2018 17:16:47

Luca Chao Pérez na data 08/02/2018 17:16:55

Luis Villares Naveira na data 08/02/2018 17:17:28
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Á Mesa do Parlamento
O Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego (BNG), a
iniciativa das deputadas e deputados Montserrat Prado Cores, Luis Bará
Torres, Ana Pontón Mondelo, Xosé Luis Rivas Cruz, Olalla Rodil Fernández
e Noa Presas Bergantiños, ao abeiro do disposto no Regulamento da Cámara,
presenta a seguinte Proposición non de lei para o seu debate na Comisión 5ª,
relativa á petición á Xunta de creación dunha mesa de diálogo en defensa da
sanidade pública de Galiza.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
A preocupación pola situación da sanidade pública en Galiza non fai máis
que aumentar. Ao igual que non deixa de medrar o rexeitamento ás decisión que
a consellaría de sanidade está a tomar.
Desde que fixeron público o Anteproxecto de modificación da Lei 8/2008
de Saúde de Galiza non deixaron de producirse rexeitamentos.
Centos de alegacións no portal de transparencia, a pesares de que fixeron
público o anteproxecto en pleno mes de agosto, con nocturnidade e aleivosía,
con opacidade, sen diálogo nin participación e con un prazo para de presentación
de alegacións moi reducido.
Téñense realizado pronunciamentos en contra de profesionais e
organizacións sindicais, mocións aprobadas en concellos e deputacións.
1
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Miles de persoas nas mobilizacións realizadas nas catro áreas sanitarias
que pretenden suprimir: Salnés, Valdeorras, Mariña e Monforte, que expresan
con rotundidade a súa oposición a que lle supriman as súas áreas porque saben
que detrás da supresión non hai ningunha mellora, senón alonxamento e perda de
recursos e capacidade de decisión
O domingo 4 de febreiro as rúas de Compostela foron un clamor en
demanda da retirada da modificación da Lei 8/2008 de Saúde de Galiza, en
defensa da sanidade pública de Galiza, contra a privatización da sanidade
pública, contra os recortes de orzamento, de medios e de persoal, contra o
desmantelamento progresivo, continuo, sen pausa da sanidade pública que está
realizando o PP desde a Xunta
Diante dunha mobilización histórica como a que protagonizou onte o
pobo galego, un goberno que teña como prioridade o interese da cidadanía, un
goberno que teña como obxectivo gobernar para a maioría, ten que tomar nota e
sentarse a dialogar.
Os representantes da Plataforma SOS Sanidade Pública, convocantes da
manifestación, fixeron un chamamento á Xunta e ao seu Presidente Núñez
Feixóo ao diálogo, por esta razón o Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista
Galego presenta a seguinte proposición non de lei para o seu debate na Comisión
5ª:
“O Parlamento de Galiza insta ao Goberno galego a retirar o Proxecto de
lei de modificación da lei 8/2008 de saúde de Galiza e constituír unha mesa de
diálogo con SOS Sanidade Pública, organizacións políticas, sindicais e sociais da
2
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sanidade en Galiza; para abordar a situación da sanidade pública no noso país e
facerlle fronte ao deterioro que está a padecer.”

Santiago de Compostela, 8 de febreiro de 2018

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

Asinado dixitalmente por:

María Montserrat Prado Cores na data 08/02/2018 17:47:26

Xose Luis Rivas Cruz na data 08/02/2018 17:47:32

Olalla Rodil Fernández na data 08/02/2018 17:47:33
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Noa Presas Bergantiños na data 08/02/2018 17:47:35

Xosé Luis Bará Torres na data 08/02/2018 17:47:36

Ana Pontón Mondelo na data 08/02/2018 17:47:41
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Á Mesa do Parlamento
O Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego (BNG), a iniciativa
das deputadas e deputados Olalla Rodil Fernández, Luis Bará Torres, Ana Pontón
Mondelo, Xosé Luis Rivas Cruz, Montserrat Prado Cores e Noa Presas
Bergantiños, ao abeiro do disposto no Regulamento da Cámara, presenta a seguinte
Proposición non de lei para o seu debate en Comisión, sobre as medidas previstas
polo Goberno galego para a mellora da rede de saneamento de Celeiro e a EDAR de
Viveiro.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
O 7 de setembro de 2016 a Consellaría de Medio Ambiente e Ordenación do
Territorio anunciou a sinatura co concello de Viveiro dun convenio no que se
comprometía a investir uns 3 millóns de euros para mellorar a rede de saneamento de
Celeiro e a EDAR de Viveiro.
O prazo previsto para executar todas as actuacións recollidas neste convenio,
segundo declaracións da propia Conselleira de Medio Ambiente e Ordenación do
Territorio, prolongaríase ao longo de trinta meses.
Dez meses despois da sinatura, a terza parte do prazo estabelecido para o remate
de todas as actuacións, a rotura do emisario e o vertido persisten sen que se teñan
efectuado as obras comprometidas.
Esta situación supón un perigo para as embarcacións que entran no peirao, pola
rotura, así como un sobrecuste á actividade pesqueira ao ter que filtrar a auga para

1
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garantir o 100% da calidade dos produtos, como teñen denunciado desde Portos de
Celeiro S.A.
Desde o Bloque Nacionalista Galego entendemos que a veciñanza de Viveiro
está a pagar na factura do recibo da auga uns tributos (canon de saneamento e
depuración de augas residuais) por uns servizos que a administración non está a atender
axeitadamente e por outra banda, cremos que Portos de Celeiro, S.A., que xa ingresa
uns 840.000 € anuais (un promedio de 70.000 €/mes) ao ente público adscrito á
Consellería do Mar, Portos de Galicia, pola súa actividade en concepto de tarifa X-4
(1,75% das vendas en lonxa), está a soportar a maiores uns gastos alleos aos propios da
súa actividade empresarial que non lle corresponde asumir e que poden repercutir
negativamente na xeración de postos de traballo da entidade.

Por todo o exposto, o Grupo Parlamentar do BNG presenta a seguinte
proposición non de lei para o seu debate en comisión:
“O Parlamento insta a Xunta de Galiza a efectuar de maneira urxente as medidas
previstas no convenio asinado co Concello de Viveiro para mellorar a rede de
saneamento de Celeiro e a EDAR de Viveiro.”

Santiago de Compostela, 8 de febreiro de 2018

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

Asinado dixitalmente por:

Olalla Rodil Fernández na data 08/02/2018 18:15:09

María Montserrat Prado Cores na data 08/02/2018 18:15:14

Xose Luis Rivas Cruz na data 08/02/2018 18:15:18

Noa Presas Bergantiños na data 08/02/2018 18:15:19

Xosé Luis Bará Torres na data 08/02/2018 18:15:21

Ana Pontón Mondelo na data 08/02/2018 18:15:29
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