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1.4.2. Solicitudes de comparecencia
1.4.2.1. Solicitudes de comparecencia en Pleno
A Mesa do Parlamento, na súa sesión do día 13 de febreiro de 2018, adoptou os seguintes acordos:

Admisión a trámite, traslado á Xunta de Portavoces e publicación
- 26035 (10/CPP-000046)
Dirección Xeral de Relacións Institucionais e Parlamentarias
Da Sra. conselleria do Mar, por petición propia, para dar conta da evolución da comercialización de
produtos do mar en Galicia e das propostas cara ao futuro para a súa mellora
- 26036 (10/CPP-000047)
Dirección Xeral de Relacións Institucionais e Parlamentarias
Do Sr. conselleiro de Política Social, por petición propia, para dar conta sobre as medidas de protección á infancia en Galicia
- 26041 (10/CPP-000048)
Dirección Xeral de Relacións Institucionais e Parlamentarias
Da Sra. conselleira de Infraestruturas e Vivenda, por petición propia, para abordar os obxectivos e
desenvolvemento do Plan de Seguridade Viaria de Galicia 2016-2020

1.4.2.2. Solicitudes de comparecencia en Comisión

Admisión a trámite, traslado á Mesa da Comisión e publicación
- 25957 (10/CPC-000039)
Dirección Xeral de Relacións Institucionais e Parlamentarias
Do Sr. presidente de Portos de Galicia, por petición propia, para informar sobre a planiﬁcación
polos danos provocados polos temporais nos portos de titularidade autonómica
Comisión 8ª, Pesca e Marisqueo

1.4.3. Interpelacións

Admisión a trámite e publicación
- 25064 (10/INT-000818)
Grupo Parlamentario de En Marea
Vázquez Verao, Paula e 2 máis
Sobre a campaña A vida nunca foi grande, pola que se anuncia a Tarxeta Benvida
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- 25066 (10/INT-000819)
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Sobre a política do Goberno galego en relación co cumprimento do obxectivo denominado ‘papel
cero’ nos xulgados de Galicia
- 25421 (10/INT-000825)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Rodil Fernández, Olalla e 5 máis
Sobre a política do Goberno galego en relación coa promoción do coñecemento e uso da lingua
galega na comarca do Bierzo
- 25555 (10/INT-000826)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Losada Álvarez, Abel Fermín e 2 máis
Sobre a política do Goberno galego en relación coa repercusión na factura eléctrica da cidadanía
dos suplementos territoriais polos tributos medioambientais propios da comunidade autónoma
- 25561 (10/INT-000827)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Pierres López, María Luisa e 3 máis
Sobre a política do Goberno galego en materia igualdade da Administración xeral da Xunta de
Galicia
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- 25618 (10/INT-000828)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Rodil Fernández, Olalla e 5 máis
Sobre a política do Goberno galego en relación coas axudas públicas destinadas á promoción e
normalización da lingua galega nos medios de comunicación
- 25658 (10/INT-000829)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Pontón Mondelo, Ana Belén e 5 máis
Sobre a posta en marcha dos mecanismos extraordinarios de ﬁnanciación das comunidades autónomas
- 25683 (10/INT-000830)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Rodríguez Rumbo, Matilde Begoña e Losada Álvarez, Abel Fermín
Sobre a política do Goberno galego en relación a posta en marcha de políticas tendentes a evitar
as desigualdades entre territorios e a cohesión social
- 25690 (10/INT-000831)
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
- 25756 (10/INT-000832)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Presas Bergantiños, Noa e 5 máis
Sobre a valoración polo Goberno galego dos resultados da normativa en materia de igualdade
- 25782 (10/INT-000834)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Pierres López, María Luisa e 4 máis
Sobre a implementación por parte das empresas dos plans de igualdade

1.4.4. Preguntas
1.4.4.1.2. Preguntas urxentes (art. 155.5)

Admisión a trámite ao abeiro do artigo 155.5 do Regulamento do Parlamento, traslado
á Xunta de Portavoces e publicación
- 25432 (10/PUP-000144)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Núñez Centeno, Aurelio Alfonso e 8 máis
Sobre o contido do último informe da Comisión de control e seguimento do Programa galego de
atención ao infarto agudo de miocardio
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- 26030 (10/PUP-000145)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Vilán Lorenzo, Patricia e 2 máis
Sobre as actuacións previstas polo Goberno galego en relación coas demandas dos traballadores
da Administración de xustiza en Galicia
- 26032 (10/PUP-000146)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Rivas Cruz, José Luis e 5 máis
Sobre as medidas adoptadas ou previstas pola Xunta de Galicia en relación coas supostas irregularidades existentes na xestión do vertedoiro da canteira de Miramontes, na parroquia de Grixoa,
no concello de Santiago de Compostela
- 26037 (10/PUP-000147)
Grupo Parlamentario de En Marea
Casal Vidal, Francisco e Vázquez Verao, Paula
Sobre as medidas previstas pola Xunta de Galicia para paliar a pobreza enerxética

1.4.4.1.3. Preguntas ao presidente da Xunta de Galicia

Admisión a trámite, traslado á Xunta de Portavoces e publicación
- 26038 (10/POPX-000073)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Pontón Mondelo, Ana Belén
Sobre a opinión do Goberno galego en relación coa folga convocada para o día 8 de marzo de 2018,
tendo en conta a discriminación laboral e social que padecen as mulleres
- 26039 (10/POPX-000074)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Fernández Leiceaga, Xoaquín María
Sobre a xestión que está a levar a cabo o Goberno galego en relación cos seus compromisos con
Galicia
- 26040 (10/POPX-000075)
Grupo Parlamentario de En Marea
Villares Naveira, Luis
Sobre o horizonte temporal da política de propaganda que está a levar a cabo o executivo galego
en relación coa súa acción de goberno
Santiago de Compostela, 14 de febreiro de 2018
Diego Calvo Pouso
Vicepresidente 1º
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Á MESA DO PARLAMENTO

Paula Vázquez Verao, Paula Quinteiro Araújo e Marcos Cal Ogando,
deputadas e deputado do Grupo Parlamentar de En Marea, ao abeiro do artigo
147 do Regulamento da Cámara, presentan a seguinte INTERPELACIÓN.

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 de outros 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
(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
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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
soamente en farmacias, parafarmacias, supermercados, tendas de alimentación e
establecementos de puericultura ou especializados en artigos e produtos para a
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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.

Polo exposto, as deputadas e deputado que subscriben presentan a seguinte
Interpelación:

1. Por que non aparecen homes coidando bebés no vídeo promocional da Tarxeta
Benvida?

2. Por que non aparece a lactación materna no vídeo promocional da Tarxeta
Benvida?
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3. Considera que o feito de non aparecer mulleres aleitando no vídeo de
promoción da tarxeta benvida favorece o necesario apoio social ás mulleres en
período de lactancia?

4. Que vai facer a Xunta para fomentar a corresponsabilidade entre homes e
mulleres no traballo reprodutivo?

5. Vai a Xunta 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?

Santiago de Compostela, 5 de febreiro de 2018.

Asdo.: Paula Vázquez Verao
Paula Quinteiro Araújo
Marcos Cal Ogando
Deputadas e deputado do G.P. de En Marea

Asinado dixitalmente por:

Paula Vázquez Verao na data 05/02/2018 10:54:32

Paula Quinteiro Araújo na data 05/02/2018 10:54:39

81659

Marcos Cal Ogando na data 05/02/2018 10:54:46
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Á Mesa do Parlamento
Luis Bará Torres, Montserrat Prado Cores, Ana Pontón Mondelo, Xosé
Luis Rivas Cruz, Olalla Rodil Fernández e Noa Presas Bergantiños, deputadas e
deputados do Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego (BNG), ao abeiro
do disposto no Regulamento da Cámara, presentan a seguinte Interpelación.

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
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,
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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)
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,
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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 formúlase a seguinte interpelación:
1. Ten previsto o goberno galego demandar do goberno do Estado a inclusión no
Código Técnico de Edificación de medidas de prevención e protección fronte á
contaminación por radon?
2. Prevé a Xunta de Galiza desenvolver un Plan de protección contra o radon nas
vivendas e nos centros de traballo, procurando a implicación de todas as
3
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administracións e contando co asesoramento dos centros universitarios especializados
nesta materia?
3. Vai 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. Ten previsto 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
Ana Pontón Mondelo
Deputadas e deputados do G.P. do BNG

Asinado dixitalmente por:

Xosé Luis Bará Torres na data 05/02/2018 11:06:57
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María Montserrat Prado Cores na data 05/02/2018 11:07:02

Ana Pontón Mondelo na data 05/02/2018 11:07:05

Xose Luis Rivas Cruz na data 05/02/2018 11:07:06

Olalla Rodil Fernández na data 05/02/2018 11:07:08

Noa Presas Bergantiños na data 05/02/2018 11:07:09
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Noela Blanco Rodríguez e Julio Torrado Quintela, deputada e
deputado pertencentes ao Grupo Parlamentario dos Socialistas de
Galicia, ao abeiro do disposto no artigo 147 do Regulamento da
Cámara, presentan ante esa Mesa a seguinte interpelación.
Os datos da enquisa de poboación activa (EPA) correspondentes ao
último trimestre do exercicio, evidencian un freo no ritmo de creación
de emprego entre outubro e decembro de 2017, cun incremento de
desempregados a respecto do anterior trimestre, todo elo a pesares de
que a poboación activa tamén descendeu ata niveis do ano 2003, un
descenso que se concentra fundamentalmente entre os máis novos a
consecuencia da falta de nacementos e da emigración. Segundo os
datos publicados, diminuíu tamén a ocupación (un 1,56 % menos que
de xullo a setembro), e incrementaron os fogares con todos os seus
membros en situación de desemprego.
Por todo o exposto, a deputada e o deputado que asinan interpelan ao
Goberno galego nos seguintes termos:
1. Que valoración fai a Xunta de Galicia da evolución dos datos da
EPA na nosa comunidade?
2. Considera o Goberno galego que hai unha relación directa entre a
perda de poboación activa e o descenso do número de
desempregados?
3. Se facemos unha comparativa entre os datos referidos ao ano
2009, e os que acabamos de coñecer da última EPA, pensa o
goberno galego que mellorou a situación do desemprego en
Galicia, e que se reduciu a precariedade laboral?
4. Que medidas ten previsto poñer en marcha a Xunta de Galicia
para favorecer a creación de emprego estable e de calidade entre
a mocidade galega?
5. Que valoración fai o Goberno galego do incremento do
desemprego entre os maiores de 55 anos?
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6. Ante o elevado número de fogares nos que todos os activos están
no paro ou non teñen ningún perceptor de ingresos, que medidas
vai a poñer en marcha a Xunta de Galicia para mitigar na medida
do posible a dramática situación á que se enfrontan estas
familias?

Pazo do Parlamento, 2 de febreiro de 2018
Asdo.: Noela Blanco Rodríguez
Julio Torrado Quintela
Deputada e deputado do G.P. dos Socialistas de Galicia

Asinado dixitalmente por:
Noela Blanco Rodríguez na data 05/02/2018 14:21:37
Julio Torrado Quintela na data 05/02/2018 14:21:43
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Noela Blanco Rodríguez, María Luisa Pierres López e Julio
Torrado Quintela, deputadas e deputado pertencentes ao Grupo
Parlamentario dos Socialistas de Galicia, ao abeiro do disposto no
artigo 147 do Regulamento da Cámara, presentan ante esa Mesa a
seguinte interpelación.
A 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
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.
Partido dos
Socialistas
de Galicia

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
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
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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.
Partido dos
Socialistas
de Galicia

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
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, as deputadas e o deputado que asinan interpelan ao
Goberno galego nos seguintes termos:
1. Como ten previsto a Xunta de Galicia reducir a fenda salarial
existente en Galicia entre homes e mulleres?
2. Que medidas de apoio económico e técnico para a implantación
voluntaria de plans de igualdade ou de outras medidas de
promoción da igualdade ten previsto aplicar o Goberno galego
durante esta lexislatura?
3. Que valoración fai o Goberno galego da implantación na nosa
comunidade da Lei 2/2007 de 28 de marzo do Traballo en
Igualdade das Mulleres de Galicia?
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4. Considera o goberno galego que se está a cumprir a Lei 2/2007
de 28 de marzo do Traballo en Igualdade das Mulleres de
Galicia?
5. Cre necesario a Xunta de Galicia a posta en marcha dunha Lei de
igualdade salarial entre homes e mulleres?
6. Considera o Goberno galego que se está a cumprir a lexislación
vixente en materia de riscos laborais naqueles casos nos que unha
traballadora se atopa en situación de embarazo ou lactación?
7. Que medidas ten previsto poñer en marcha o Goberno galego,
durante a X lexislatura, para garantir os dereitos das traballadoras
que se atopan en situación de embarazo ou lactación?
8. Que valoración fai a Xunta de Galicia das condicións laborais
das traballadoras domésticas?
9. Que medidas ten previsto poñer en marcha o Goberno galego
para mellorar as condicións laborais das traballadoras
domésticas?
Pazo do Parlamento, 1 de febreiro de 2018
Asdo.: Noela Blanco Rodríguez
María Luisa Pierres López
Julio Torrado Quintela
Deputadas e deputado do G.P. dos Socialistas de Galicia

Asinado dixitalmente por:
Noela Blanco Rodríguez na data 05/02/2018 14:24:57
María Luisa Pierres López na data 05/02/2018 14:25:03
Julio Torrado Quintela na data 05/02/2018 14:25:08
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Patricia Vilán Lorenzo, Raúl Fernández Fernández e María Luisa
Pierres López, deputadas e deputado pertencentes ao Grupo
Parlamentario dos Socialistas de Galicia, ao abeiro do disposto no
artigo 147 do Regulamento da Cámara, presentan ante esa Mesa a
seguinte interpelación.
Alá polo mes de maio de 2017, un Consello da Xunta de Galicia
aprobaba o inicio da tramitación do Decreto de creación do
Observatorio dos ríos de Galicia, decreto que xa está en vigor.
A creación dun Observatorio dos ríos de Galicia podería significar un
avance na conservación e posta en valor do patrimonio natural e
cultural galego así como un mecanismo de avaliación sobre a calidade
ambiental dos recursos hídricos, mais este grupo parlamentario teme
que non sexa ese o seu fin, pois da información facilitada polo Goberno
galego xorden demasiadas cuestións:
1. A aparente falla de transparencia e de horizontalidade no
funcionamento do novo organismo.
2. Nada di o decreto da financiación deste organismo nin da súa
estrutura de persoal.
3. Descoñécese como vai encaixar o Observatorio no organigrama
da Consellería de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio.
4. No Decreto fálase de funcións de educación ambiental, mais non
hai institucións educativas na súa composición máis alá da
Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria.
5. Respecto das entidades ecoloxistas, hai demasiadas restricións.
6. O concepto de participación da “cidadanía en xeral” é demasiado
ambiguo.
7. Por último, non desprende o decreto o interese real do Goberno
galego por informar, educar, e implicar aos usuarios na
planificación hidrolóxica.
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Por todo o exposto, as deputadas e o deputado que asinan interpelan ao
Goberno galego nos seguintes termos:
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1. Como vai encaixar o Goberno galego o Observatorio dos ríos de
Galicia no organigrama da Consellería de Medio Ambiente e
Ordenación do Territorio?
2. As recomendacións que fará o Observatorio terán algún tipo de
obrigatoriedade para as administracións responsables da xestión
dos recursos hídricos?
3. Cal vai ser o seu réxime de funcionamento? Vai elaborar o
Goberno galego un regulamento específico?
4. Como se vai financiar?
5. Cal vai ser a súa estrutura de persoal? Só política ou tamén
técnica? Como se vai seleccionar a ese persoal?
6. Presidirá o Observatorio a Consellería de Medio Ambiente e
Ordenación do Territorio? Cal vai ser o labor do Instituto do
Territorio? E o dos Padroados dos Parques Naturais?
7. Vai contar o Goberno galego coa Sociedade Galega de
Educación Ambiental, coa Asociación dos Ensinantes de
Ciencias de Galicia e con outras entidades que levan tempo
dedicados á educación ambiental da cidadanía? Si a resposta é
positiva, como o vai facer?
8. Por que se restrinxe a participación ás entidades ecoloxistas que
“teñan entre os seus fins estatutarios a defensa dos ecosistemas
fluviais”?
9. Son os 32 integrantes do Observatorio que recolle o Decreto o
que o Goberno entende como un “foro de encontro
interdisciplinar entre organismos públicos e as sociedades civís e
do coñecemento”?
10. Como se integrará o Observatorio cos procesos de planificación
hidrolóxica?
Pazo do Parlamento, 2 de febreiro de 2018
Asdo: Patricia Vilán Lorenzo
Raúl Fernández Fernández
María Luisa Pierres López
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Deputadas e deputado do G.P. dos Socialistas de Galicia
Asinado dixitalmente por:
Partido dos
Socialistas
de Galicia

Patricia Vilán Lorenzo na data 05/02/2018 16:02:44
Raúl Fernández Fernández na data 05/02/2018 16:02:49
María Luisa Pierres López na data 05/02/2018 16:02:58
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Á Mesa do Parlamento

Partido dos
Socialistas
de Galicia

Patricia Vilán Lorenzo, Juan Manuel Díaz Villoslada e Matilde
Begoña Rodríguez Rumbo, deputadas e deputado pertencentes ao
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, ao abeiro do
disposto no artigo 147 do Regulamento da Cámara, presentan ante esa
Mesa a seguinte interpelación.
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.
Por todo o exposto, as deputadas e o deputado que asinan interpelan ao
Goberno galego nos seguintes termos:
1. Como explica o Goberno galego que o custo de papel e de impresión
dende que entrou en vigor o papel cero é case o 45 % máis que cando
non o había?
2. Está de acordo o Goberno no establecemento dun período de
transición no que se poida simultanear a presentación telemática coa
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realizada en papel, ata que se garanta o correcto funcionamento de
Lexnet?
3. Estaría de acordo o Goberno na constitución de comisións de
seguimento en Galicia?
Partido dos
Socialistas
de Galicia

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

Asinado dixitalmente por:
Patricia Vilán Lorenzo na data 06/02/2018 17:56:18
Juan Manuel Díaz Villoslada na data 06/02/2018 17:56:23
Matilde Begoña Rodríguez Rumbo na data 06/02/2018 17:56:28
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gp-bng@parlamentodegalicia.gal
15702 Santiago de Compostela
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Á Mesa do Parlamento
Olalla Rodil Fernández, Luis Bará Torres, Ana Pontón Mondelo, Xosé Luis
Rivas Cruz, Montserrat Prado Cores e Noa Presas Bergantiños, deputadas e
deputados do Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego (BNG), ao abeiro
do disposto no Regulamento da Cámara, presentan a seguinte Interpelación, sobre a
promoción da lingua galega no Bierzo e as medidas que debe adoptar o Goberno galego
para tal fin.

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
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;
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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 formúlase a seguinte Interpelación:
- Como valora a Xunta de Galiza a situación da lingua galega nas comarcas do
Bierzo e o Eo/Navia?
- Que medidas, das recollidas no Plan Xeral de Normalización Lingüística
(2004), ten desenvolvido o Goberno galego para a promoción do coñecemento e uso da
lingua galega no Bierzo?
- Como valora a Xunta o grao de cumprimento dos convenios e protocolos
asinados desde 2001 así como as accións desenvolvidas ao abeiro dos mesmos?
- Pensa o Goberno galego renovar estes instrumentos de colaboración
interinstitucional?
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- En caso de resposta afirmativa, que medidas prevé adoptar? Abriru algún
espazo de diálogo con outras institucións?

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
Ana Pontón Mondelo
Deputadas e deputados do G.P. do BNG

Asinado dixitalmente por:

Olalla Rodil Fernández na data 06/02/2018 18:23:38

María Montserrat Prado Cores na data 06/02/2018 18:23:43

Ana Pontón Mondelo na data 06/02/2018 18:23:44

Xose Luis Rivas Cruz na data 06/02/2018 18:23:45

3

81680

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

Noa Presas Bergantiños na data 06/02/2018 18:23:47

Xosé Luis Bará Torres na data 06/02/2018 18:23:48
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Á Mesa do Parlamento

Partido dos
Socialistas
de Galicia

Abel Losada Álvarez, Xoaquín Fernández Leiceaga e José Manuel
Pérez Seco, deputados pertencentes ao Grupo Parlamentario dos
Socialistas de Galicia, ao abeiro do disposto no artigo 147 do
Regulamento da Cámara, presentan ante esa Mesa a seguinte
interpelación.
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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Partido dos
Socialistas
de Galicia

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
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
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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.
Partido dos
Socialistas
de 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,
novamente, tamén recaerá sobre as familias, soportando deste xeito
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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, os deputados que asinan interpelan ao Goberno
galego nos seguintes termos:
1. Que valoración realiza a Xunta de Galicia ao respecto da
refacturación que trasladarase ás persoas consumidoras por
determinados impostos autonómicos?
2. A que contía ascenderá?
3. Cando se levará a cabo e en cantos prazos, no seu caso?
4. Levou a cabo a Xunta de Galicia a impugnación anunciada ao
respecto?
5. Cales serán, no seu caso, as consecuencias que prevé?
6. Que motivos existen para que o goberno central non tivera en
conta os motivos aducidos pola Xunta de Galicia?
Pazo do Parlamento, 7 de febreiro de 2018
Asdo.: Abel Losada Álvarez
Xoaquín Fernández Leiceaga
José Manuel Pérez Seco
Deputados do G.P. dos Socialistas de Galicia

Asinado dixitalmente por:

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

81685

Grupo Parlamentario
Abel Fermín Losada Álvarez na data 07/02/2018 16:23:40
Xoaquín María Fernández Leiceaga na data 07/02/2018 16:23:46
Jóse Manuel Pérez Seco na data 07/02/2018 16:23:50
Partido dos
Socialistas
de Galicia
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Á Mesa do Parlamento

Partido dos
Socialistas
de Galicia

María Luisa Pierres López, Patricia Vilán Lorenzo, Matilde
Begoña Rodríguez Rumbo e Juan Manuel Díaz Villoslada,
deputadas e deputado pertencentes ao Grupo Parlamentario dos
Socialistas de Galicia, ao abeiro do disposto no artigo 147 do
Regulamento da Cámara, presentan ante esa Mesa a seguinte
interpelación.
O 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, as
deputadas e o deputado que asinan interpelan ao Goberno galego nos
seguintes termos:
1. Considera este Goberno que as accións que levou a cabo ata o
momento para a posta en marcha do I Plan de igualdade da
Administración xeral da Xunta de Galicia, son as precisas e
suficientes?
2. Cree que estas medidas reflicten correctamente o compromiso do
Goberno coa igualdade?
3. Como poden explicar o retraso en máis de 10 anos da súa posta
en marcha?
4. Canto máis tempo pensa o Goberno galego demorar a posta en
marcha do “I Plan de igualdade da Administración xeral da
Xunta de Galicia”?
Pazo do Parlamento, 6 de febreiro de 2018

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

81688

Grupo Parlamentario

Asinado dixitalmente por:
Partido dos
Socialistas
de Galicia

María Luisa Pierres López na data 07/02/2018 16:29:15
Patricia Vilán Lorenzo na data 07/02/2018 16:29:23
Matilde Begoña Rodríguez Rumbo na data 07/02/2018 16:29:29
Juan Manuel Díaz Villoslada na data 07/02/2018 16:29:31
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Á Mesa do Parlamento
Olalla Rodil Fernández, Luis Bará Torres, Ana Pontón Mondelo,
Xosé Luis Rivas Cruz, Montserrat Prado Cores e Noa Presas Bergantiños,
deputadas e deputados do Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego
(BNG), ao abeiro do disposto no Regulamento da Cámara, presentan a seguinte
Interpelación, sobre os criterios que rexen a distribución das axudas públicas
destinadas á normalización da lingua galega nos medios de comunicación.

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.
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.
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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 formúlase a seguinte Interpelación:
- Que opinión lle merece ao Goberno a situación da lingua galega nos
medios de comunicación que se editan neste país?
- Cre a Xunta de Galiza que se teñen aplicado as medidas previstas no
Plan Xeral de Normalización Lingüística para a normalización do galego nos
medios?
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- En caso afirmativo, que grao de cumprimento se ten producido dos
obxectivos estratéxicos que contempla o Plan aprobado hai 14 anos?
- Cre que os criterios actualmente previstos nas bases reguladoras das
axudas á promoción do galego nos medios contribuíron a ampliar a presenza da
lingua propia de Galiza nos medios xornalísticos e radiofónicos?
- Cre a Xunta de Galiza que, tal como recolle o Plan Xeral de
Normalización Lingüística, as axudas deberían vincularse á produción en galego
a cambio dunha porcentaxe, e non a priori?
- En caso afirmativo, que medidas prevén adoptar para dar cumprimento a
esta medida?

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
Ana Pontón Mondelo
Deputadas e deputados do G.P. do BNG
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Asinado dixitalmente por:
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Á Mesa do Parlamento
Ana Pontón Mondelo, Noa Presas Bergantiños, Luis Bará Torres, Xosé Luis
Rivas Cruz, Olalla Rodil Fernández e Montserrat Prado Cores, deputadas e
deputados do Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego (BNG), ao abeiro
do disposto no Regulamento da Cámara, presentan a seguinte Interpelación.

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.

Ante esta situación formúlase a seguinte interpelación:
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-Considera o Goberno galego que acertou cando decidiu non recorrer aos fondos
de liquidez ate 2015?
-Non considera o Goberno galego que o feito de financiarse a uns tipos de xuro
maiores ao das CCAA que acudiron ao FLA agravou os efectos da crise ao aplicar
recortes máis duros que outros territorios?
-Non considera o Goberno galego que agravou os efectos da crise ao aplicar
recortes máis duros que outros territorios?
-Que levou á Xunta a preferir pagar xuros máis altos á banca privada, cando
existían fórmulas públicas para acceder a créditos en condicións máis vantaxosas?
-Ten previsto a Xunta 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?

Santiago de Compostela, 7 de febreiro de 2018

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

Ana Pontón Mondelo na data 07/02/2018 19:08:03
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Á Mesa do Parlamento

Partido dos
Socialistas
de Galicia

Matilde Begoña Rodríguez Rumbo e Abel Fermín Losada Álvarez, deputada e
deputado pertencentes ao Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, ao
abeiro do disposto no artigo 147 do Regulamento da Cámara, presentan ante esa
mesa a seguinte interpelación.

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.

Esta situación concrétase nunha drástica redución das expectativas de reemprazo
e equilibrio a medio prazo da relación de dependencia.
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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.
Partido dos
Socialistas
de Galicia

Por iso a deputada e o deputado que asinan interpelan o Goberno galego nos
seguintes termos:

1ª) Vai impulsar e coordinar o Goberno galego políticas concretas para os
territorios que presentan graves riscos demográficos, aplicando criterios
compensadores para o mantemento de servizos básicos no medio rural?

2ª) Vai establecer o Goberno galego estándares de acceso, con isocronas, as
infraestruturas e servizos públicos cuxo déficit territorial determine a asignación
de investimentos da Xunta de Galicia?

3ª) Vai o Goberno galego aplicar, de forma progresiva, o conxunto das
recomendacións aprobadas pola Comisión de Despoboación da FEMP?

4ª) Vai aplicar o Goberno galego, urxentemente, un plan de conectividade e
fomento do uso eficiente das TIC, que permita o uso das novas tecnoloxías en
zoas especialmente despoboadas, que permita que acadar con urxencia unha
cobertura mínima de 10 Mbps, como mínimo, no 90 % dos fogares?
Pazo do Parlamento, 7 de febreiro de 2018

Asinado dixitalmente por:
Matilde Begoña Rodríguez Rumbo na data 08/02/2018 10:47:54
Abel Fermín Losada Álvarez na data 08/02/2018 10:48:02
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Á Mesa do Parlamento

Partido dos
Socialistas
de Galicia

Matilde Begoña Rodríguez Rumbo, Abel Losada Álvarez, Juan Manuel Díaz
Villoslada e Patricia Vilán Lorenzo, deputadas e deputados pertencentes ao
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, a través do se portavoz e ao
abeiro do disposto no artigo 147 do Regulamento da Cámara, presentan ante esa
mesa a seguinte interpelación.

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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Partido dos
Socialistas
de Galicia

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) Establecer o carácter indefinido da prórroga para o destino do
superávit.
2) 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.
3) Substituír a referencia a investimentos financeiramente sostibles pola
de financiamento de gastos urxentes e/ou necesarios.
4) Flexibilizar a metodoloxía da Regra de Gasto e teito de gasto para
aquelas Entidades locais que teñan as súas contas saneadas.
5) 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.
6) 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.
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Á vista destes datos as deputadas e os deputados que asinan interpelan o Goberno
galego nos seguintes termos:

Partido dos
Socialistas
de Galicia

1ª) Dirixiuse o Goberno galego ao Goberno do Estado para lle solicitar que, 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?

2ª) Se for o caso, cal foi a resposta dada polo Goberno central?

3ª) Vai o Goberno galego sumarse á petición da FEMP, sobre o destino do
superávit, a regra de gasto e o teito de gasto, para que se aborden os cambios
normativos necesarios?

Pazo do Parlamento, 7 de febreiro de 2018

Asinado dixitalmente por:
Matilde Begoña Rodríguez Rumbo na data 08/02/2018 11:05:59
Abel Fermín Losada Álvarez na data 08/02/2018 11:06:06
Juan Manuel Díaz Villoslada na data 08/02/2018 11:06:13
Patricia Vilán Lorenzo na data 08/02/2018 11:06:23
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Á Mesa do Parlamento
Noa Presas Bergantiños, Montserrat Prado Cores, Ana Pontón Mondelo,
Xosé Luis Rivas Cruz, Luis Bará Torres e Olalla Rodil Fernández, deputadas e
deputados do Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego (BNG), ao abeiro
do disposto no Regulamento da Cámara, presentan a seguinte Interpelación.

Malia os avances acadados continúa vixente a desigualdade e invisibilidade que
historicamente sofren as mulleres así como a necesidade de mellora das súas condicións
sociais e laborais para combater as discriminacións laborais agravadas polas medidas
aplicadas baixo a coartada da crise económica.
A fenda salarial en Galiza é do 23%, pois mentres o salario medio anual dos
homes estímase en 20.243 euros o das mulleres só chega aos 15.730 euros, ao que hai
que engadir que os contratos a tempo parcial, temporal e descontinuo son
maioritariamente femininos, o que repercute na baixa cotización, soldo, prestación do
paro e das pensións. No laboral as mulleres galegas sofren a inexistencia dun marco de
relacións laborais galego que axude a negociar melloras para os traballos feminizados
do noso país, como a conserva, ademais de sufrir as consecuencias das reformas
laborais do goberno central, lesivas para a clase obreira, e a desatención de Xunta e
Estado ao fomento de políticas activas contra a discriminación laboral sobre as
mulleres. Por outra banda, ao tempo que cobran menos de media e sofren máis
precariedade, no ámbito do consumo foméntase que as mulleres teñan que adquirir
produtos máis caros que aplican a denominada “taxa rosa” cando están dirixidos ao
mercado feminino, ademais de gravar os produtos básicos de hixiene cun 21% de IVE.
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Por causa do sistema patriarcal e da realidade socioeconómica, as mulleres
sofren máis atrancos na conciliación da vida familiar e laboral, para o que se fai
necesario mudar ideas, comportamentos e mesmo leis para poder garantir a igualdade de
dereitos e de oportunidades. Tampouco se recoñecen as tarefas domésticas e de coidado
familiar, por iso esta convocatoria tamén pretende chamar a atención sobre os coidados
e as tarefas. Durante a crise, esta situación agravouse e o deterioro dos servizos públicos
agrava unha desigualdade que, superado o ciclo económico da recesión, busca
consolidarse. Desta forma, os datos demostran que son maioritariamente as mulleres as
que optan por xornadas parciais ou excedencias para coidar crianzas e maiores, moi por
riba da poboación masculina. No caso das excedencias, por exemplo, no 2017 foron
solicitadas por mulleres 1.078 fronte a 132 pedidas por parte de homes.

Por todo o exposto formúlase a seguinte interpelación:
-Cal é a valoración do goberno galego dos resultados da lexislación en materia
de igualdade?
-Ten avaliado a Xunta de Galiza as consecuencias da crise económica e da
política de recortes do Partido Popular no aumento da desigualdade das mulleres?
-Como valora o goberno galego o impacto das reformas laborais na situación
económica e laboral das mulleres galegas?
-Que medidas pensa impulsar a Xunta de Galiza para os traballos feminizados
propios de Galiza que se ven discriminados pola normativa laboral estatal?
-Ten avaliado o goberno galego buscar fórmulas para favorecer a publicación
dos salarios das empresas galegas como medida para combater a fenda salarial?
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-Que medidas vai impulsar a Xunta de Galiza para paliar a contratación
temporal maioritaria nas mulleres galegas?
-Como valora o goberno galego que as excedencias por coidado de fillos ou
parentes sexan solicitadas maioritariamente por mulleres? Ten relación co deterioro dos
servizos públicos?
-Considera o goberno galego que Galiza é un bo país para conciliar? Que
medidas impulsará para favorecer a conciliación familiar e laboral sen sobrecarga das
mulleres?

Santiago de Compostela, 8 de febreiro de 2018

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

Asinado dixitalmente por:

Noa Presas Bergantiños na data 08/02/2018 13:09:20
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María Montserrat Prado Cores na data 08/02/2018 13:09:25

Ana Pontón Mondelo na data 08/02/2018 13:09:27

Xose Luis Rivas Cruz na data 08/02/2018 13:09:28

Olalla Rodil Fernández na data 08/02/2018 13:09:30

Xosé Luis Bará Torres na data 08/02/2018 13:09:31
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Á Mesa do Parlamento

Partido dos
Socialistas
de Galicia

María Luisa Pierres López, Noela Blanco Rodríguez, Patricia Vilán
Lorenzo, Matilde Begoña Rodríguez Rumbo e Juan Manuel Díaz
Villoslada, deputadas e deputado pertencentes ao Grupo
Parlamentario dos Socialistas de Galicia, ao abeiro do disposto no
artigo 147 do Regulamento da Cámara, presentan ante esa Mesa a
seguinte interpelación.
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.
Tras once anos de aplicación da lei , que só un 10 % das empresas
implementasen plans de igualdade é un fracaso absoluto para o traballo
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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, as deputadas e o deputado que asinan interpelan ao
Goberno galego nos seguintes termos:
1. Cal é o número de empresas de máis de 250 traballadores
establecidas en Galicia que incumpren a implementación dos
plans de igualdade ditada pola Lei orgánica 3/2007 para a
igualdade efectiva de mulleres e homes?
2. Das que non incumpriron, cantas contan cun plan vixente e
cantas están en proceso de negociación do mesmo cos
representantes legais dos traballadores e traballadoras?
3. Considera este Goberno que se están levando a cabo as medidas
e accións precisas para controlar o cumprimento da Lei
orgánica 3/2007 para a igualdade efectiva de mulleres e homes
nas empresas de máis de 250 traballadores presentes en Galicia?
4. Cales son esas medidas e accións?
5. Se está limitando o valorando dalgún modo o acceso a
contratacións da administración das empresas que non teñen
implementado os seus plans de igualdade?
6. Consideran que a porcentaxe actual de incumprimento merece a
toma de medidas urxentes por parte da administración
autonómica?
7. Canto máis tempo pensa o Goberno galego demorar a posta en
marcha do seu propio “I Plan de igualdade da Administración
xeral da Xunta de Galicia”?
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
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Grupo Parlamentario
Asinado dixitalmente por:
María Luisa Pierres López na data 08/02/2018 14:11:32
Noela Blanco Rodríguez na data 08/02/2018 14:11:37
Partido dos
Socialistas
de Galicia

Patricia Vilán Lorenzo na data 08/02/2018 14:11:42
Matilde Begoña Rodríguez Rumbo na data 08/02/2018 14:11:46
Juan Manuel Díaz Villoslada na data 08/02/2018 14:11:48
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A Mesa do Parlamento
Aurelio Núñez Centeno, Encarna Amigo Díaz, Marián García Míguez, Marta
Rodríguez Arias, Marta Rodríguez-Vispo Rodríguez, Soraya Salorio Porral, Miguel
Tellado Filgueira, Raquel Arias Rodríguez e Sandra Vázquez Domínguez,
deputados e deputadas do Grupo Parlamentario Popular de Galicia, ao abeiro do
disposto no artigo 155.5 e concordantes do Regulamento da Cámara, presentan ante
esa Mesa, a seguinte pregunta para a súa resposta oral en Pleno polo trámite de
urxencia.

Xustificación da urxencia
A urxencia ven motivada pola necesidade de que o Goberno galego explique canto
antes a súa posición sobre un tema de gran interese na nosa Comunidade Autónoma.
O Programa Galego de Atención ao Infarto Agudo de Miocardio (PROGALIAM)
pretende mellorar a atención ao Infarto Agudo de Miocardio (IAM). O seu fin principal é
mellorar a expectativa e calidade de vida do paciente con IAM, así como promover a
equidade no acceso as prestacións do sistema sanitario.
No ano 2015 créase o rexistro que recolle a actividade deste programa, rexistro que se
formalizou mediante a publicación no Diario Oficial de Galicia da ORDE de 11 de maio
de 2015 pola que se crea o Rexistro Galego do Infarto Agudo de Miocardio.

Un dos obxectivos do Rexistro é proporcionar, a través de distintos indicadores de
calidade, datos epidemiolóxicos e asistenciais precisos para unha planificación eficaz e
eficiente dos recursos materiais e humanos destinados á atención ao infarto agudo de
miocardio. É dicir, para tomar as decisións máis axeitadas na atención a esta patoloxía.
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Sabemos que existe unha comisión de control e seguimento, que emite informes
periódicos sobre a información recollida no rexistro.
Por iso, os deputados asinantes, formulamos a seguinte pregunta en Pleno:
Cal é o contido do último informe desta Comisión de control e seguimento do
Programa Galego de Atención ao Infarto Agudo de Miocardio?

Santiago de Compostela, 6 de febreiro de 2018

Asinado dixitalmente por:
Aurelio Alfonso Núñez Centeno na data 06/02/2018 18:57:34
María Encarnación Amigo Díaz na data 06/02/2018 18:57:43
María Ángeles Garcia Míguez na data 06/02/2018 18:57:50
Marta Rodriguez Arias na data 06/02/2018 18:57:58
Marta María Rodríguez-Vispo Rodríguez na data 06/02/2018 18:58:06
María Soraya Salorio Porral na data 06/02/2018 18:58:14
Miguel Ángel Tellado Filgueira na data 06/02/2018 18:58:22
Raquel Arias Rodríguez na data 06/02/2018 18:58:30
Sandra Vázquez Dominguez na data 06/02/2018 18:58:39
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Grupo Parlamentario

Á Mesa do Parlamento

Partido dos
Socialistas
de Galicia

Patricia Vilán Lorenzo, Juan Manuel Díaz Villoslada e Matilde
Begoña Rodríguez Rumbo, deputadas e deputado pertencentes ao
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, ao abeiro do
disposto no artigo 155.5 do Regulamento da Cámara, presentan ante esa
Mesa a seguinte pregunta para a súa reposta oral urxente en Pleno.
Xustificación da urxencia
A situación actual é de folga indefinida, polo que é preciso acadar
solucións para rematar coa discriminación laboral e non danar
aínda máis os dereitos dos xusticiables.
O día 16 de novembro do pasado ano, os e as traballadoras da
Administración de xustiza facían concentracións ante as sedes xudiciais
das 7 principais cidades de Galicia e os días 1 e 13 de decembro ían á
folga xeral. O motivo central? Reclamar ao Goberno que acabe coa
discriminación con respecto aos e ás funcionarias do sector noutras
comunidades.
Debido a estas mobilizacións e á presión política, no Parlamento de
Galicia o vicepresidente e conselleiro de Presidencia, Administracións
Públicas e Xustiza votaba a favor das reivindicacións dos e das
traballadoras, xunto co resto do seu grupo e os demais grupos
parlamentarios. A partires do 19 de decembro, coa mediación da
presidenta do Consello Galego de Relacións Laborais, celebrábanse tres
xuntanzas para acadar un acordo nos 5 puntos esixidos ata que, de
novo, o Señor Rueda decidía non respectar a decisión unánime do
Pleno do Parlamento que el mesmo votara, demolendo os tímidos
resultados acadados pola mediación. Así, o día 25 de xaneiro as rúas de
Santiago de Compostela enchíanse de milleiros de persoas que
reclamaban a defensa dos seus dereitos. Hoxe, e a partires do 7 de
febreiro, a folga en xustiza é indefinida, o que sen dúbida afectará aos
dereitos da cidadanía.
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Grupo Parlamentario

Por todo o exposto, as deputadas e o deputado que asinan formulan a
seguinte pregunta urxente para o seu debate en Pleno:

Partido dos
Socialistas
de Galicia

Que pensa facer o Goberno galego ante as demandas dos e das
traballadoras da xustiza en Galicia?

Pazo do Parlamento, 12 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
Asinado dixitalmente por:
Patricia Vilán Lorenzo na data 12/02/2018 16:45:36
Juan Manuel Díaz Villoslada na data 12/02/2018 16:45:42
Matilde Begoña Rodríguez Rumbo na data 12/02/2018 16:45:48
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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
Xosé Luis Rivas Cruz, Noa Presas Bergantiños, Montserrat Prado
Cores, Ana Pontón Mondelo, Olalla Rodil Fernández e Luis Bará Torres,
deputadas e deputados do Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego
(BNG), ao abeiro do disposto no artigo 155.5 do Regulamento da Cámara, presentan
a seguinte Pregunta para resposta oral en Pleno, polo trámite de urxencia.

Xustificación da urxencia
A urxencia vén motivada pola alarma social xerada pola xestión caótica de
residuos no Complexo Ambiental de Miramontes.

Exposición de motivos
As últimas inspeccións levadas a cabo por técnicos da Xunta de Galiza no
Complexo Ambiental de Miramontes situado na parroquia de Grixoa poñen de
manifesto graves irregularidades na xestión de residuos de parte da empresa titular.
De feito, e a consecuencia desas inspeccións, a administración galega abriu hai uns
días dous expedientes sancionadores con propostas de multas que poderían chegar
ós 200.000euros.
A alarma social xerada pola xestión caótica do vertedoiro, o almacenamento
incontrolado de residuos, a orixe dos mesmos, os cheiros, as balsas de lixiviados, o
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Parlamento de Galiza
Rúa do Hórreo, s/n. Tel. 0034 981 551 545
Fax. 0034 981 551 420. Fax prensa: 0034 981 551 421
gp-bng@parlamentodegalicia.gal
15702 Santiago de Compostela
Galiza

tránsito continuo e inadecuado de camións... e en particular os chamados tecnosolos
de fabricación totalmente inadecuada, a aplicación dos mesmos de maneira
indiscriminada e fraudulenta,...

Diante disto, o Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego, a través
dos deputados e deputadas asinantes, formula a seguinte pregunta para a súa
resposta oral ante o Pleno, polo trámite de urxencia:
Que medidas tomou, e pensa toma-la Xunta de Galiza, a respecto do
vertedoiro de Miramontes diante das múltiples irregularidades e ilegalidades que
presenta o estado e a xestión do mesmo?

Santiago de Compostela, 12 de febreiro de 2018

Asdo.: Xosé Luis Rivas Cruz
Luis Bará Torres
Noa Presas Bergantiños
Montserrat Prado Cores
Ana Pontón Mondelo
Olalla Rodil Fernández
Deputadas e deputados do G.P. do BNG
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Parlamento de Galiza
Rúa do Hórreo, s/n. Tel. 0034 981 551 545
Fax. 0034 981 551 420. Fax prensa: 0034 981 551 421
gp-bng@parlamentodegalicia.gal
15702 Santiago de Compostela
Galiza

Asinado dixitalmente por:

Xose Luis Rivas Cruz na data 12/02/2018 17:45:07

María Montserrat Prado Cores na data 12/02/2018 17:45:13

Noa Presas Bergantiños na data 12/02/2018 17:45:16

Ana Pontón Mondelo na data 12/02/2018 17:45:19

Olalla Rodil Fernández na data 12/02/2018 17:45:21

Xosé Luis Bará Torres na data 12/02/2018 17:45:23
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Á MESA DO PARLAMENTO

Francisco Casal Vidal e Paula Vázquez Verao, deputado e deputada
pertencentes ao Grupo Parlamentario de En Marea, ao abeiro do disposto no
artigo 155.5 do Regulamento da Cámara, presentan a seguinte Pregunta urxente
para a súa resposta oral en Pleno, relativa ás medidas que pensa adoptar a
Xunta de Galicia para paliar a pobreza enerxética.

Xustificación da Urxencia.

A pobreza enerxética está asociada, indubidablemente, á pobreza en xeral. Con
todo, hai motivos para pór o acento na pobreza enerxética. O principal é que, en
Galicia, a taxa de pobreza enerxética creceu moito máis rapidamente que a taxa
de pobreza xeral nos últimos anos. Ás dificultades que atravesaban moitos
fogares uniuse o forte incremento dos prezos da electricidade na última década,
que os levaron a ser os máis altos de Europa antes de impostos.

Os últimos datos amosan que son aínda moitas as familias galegas que non poden
manter as súas vivendas a unha temperatura axeitada. En inverno, sobre todo nas
súas semanas máis frías, coma as que estamos a vivir, é cando este problema é
máis grave e os seus efectos máis claros.

A pobreza enerxética afecta entre 245 mil e 442 mil persoas en Galicia, en
función das estatísticas achegadas por INE e IGE, que manexan porcentaxes
entre o 9% e o 16% da poboación galega.
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A Xunta de Galicia cando creou o ticket eléctrico estimaba en 40.000 os fogares
en pobreza enerxética. Como se pode evidenciar moi por debaixo das
estimacións dos institutos de estatística. Pero sorprendentemente as solicitudes
só foron 2.200 no ano 2016 para o ticket eléctrico. Iso levou ao Presidente Feijóo
a declarar en marzo de 2017: “ Non hai tanta pobreza enerxética como prevía”
nunhas deplorables e insensibles declaracións que en absoluto poñían en cuestión
a moi deficiente xestión do chamado ticket eléctrico. É dicir a Xunta de Galicia
mostrábase satisfeita de chegar a entre o 0,5% e o 0,9% dos fogares en pobreza
enerxética coas súas políticas e por elo decidiu rebaixar nun 62% os orzamentos
para o ticket eléctrico para 2017.

Todos os invernos temos que lamentar mortes, como a producida en Galicia fai
uns días, directamente responsabilizables á pobreza enerxética, pero isto non é
máis ca punta do iceberg. Un tema moito máis preocupante, que moitas veces
non se contempla, é o efecto que o fenómeno da pobreza enerxética ten na saúde:
estímase que en 2014 unhas 7.000 mortes prematuras estiveron relacionadas coa
pobreza enerxética en España. Esta cifra calcúlase a partir da taxa de mortalidade
adicional de inverno o n mero de morte adicionai no me e

río

de

novembro a marzo, con respecto ao resto do ano, segundo o INE) e estimando a
fracción

e é atribuíbel

pobreza enerxética (valorada no 30% a partir de datos

da OMS).

Tamén hai que ter en conta que os máis graves impactos na saúde están
asociados á exposición a temperaturas frías e as súas consecuencias poden ser
severas, especialmente en nenos e anciáns.

Outro efecto da pobreza enerxética máis difuso que o relacionado coa saúde é o
impacto social. Trátase dun problema con dúas facetas. Para os adultos, a
pobreza enerxética adoita sumar a un problema xa existente de exclusión social.
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Para os mozos e adolescentes significa, ademais, barreiras para un adecuado
desenvolvemento, especialmente no ámbito educativo. Unhas condicións
enerxéticas deficientes no fogar teñen un impacto negativo sobre o rendemento
dos estudantes que o habitan.

Consideramos que todo o dito ata o de agora é incontestable e debería ser
comprendido e defendido por toda a cidadanía e por extensión por todas as forzas
políticas.

Pero o Goberno da Xunta de Galicia do Partido Popular elude a súa
responsabilidade e deixa todas as intervencións sobre a Pobreza Enerxética no
Decreto do Bono Social do Estado, un decreto feito pensando máis nos intereses
das grandes compañías eléctricas que na cidadanía que está a sufrir as
consecuencias das nefastas políticas regulatorias do sector eléctrico dos últimos
20 anos que teñen como consecuencia que teñamos o recibo da luz máiis caro de
Europa antes de impostos.

Un decreto que deixa fora a un mínimo do 80% dos fogares galegos en pobreza
enerxética, cuns porcentaxes de axudas claramente insuficientes e cunhas
limitacións de consumo que non cobren nin o 50% da enerxía necesaria para
manter un fogar a unha temperatura adecuada.

O Goberno e o Grupo Popular non queren exercer as competencias que en
materia enerxética lle concede o Estatuto de Autonomía e que posibilitaría
mellorar as condicións do Bono Social para que de verdade se afrontara a lacra
da Pobreza Enerxética en Galicia.
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Por todo o exposto, o Grupo Parlamentario de En Marea formula a seguinte
Pregunta urxente ao Goberno para a sua resposta oral en Pleno:

- Que actuacións pensa tomar de maneira urxente a Xunta de Galicia para tentar
paliar a pobreza enerxética que están a sufrir entre 245.000 e 442.000 persoas en
Galicia?

Santiago de Compostela, 12 de febreiro de 2018.

Asdo.: Francisco Casal Vidal
Paula Vázquez Verao
Deputado e deputada do G.P. de En Marea.

Asinado dixitalmente por:
Francisco Casal Vidal na data 12/02/2018 17:53:09
Paula Vázquez Verao na data 12/02/2018 17:53:23
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Parlamento de Galiza
Rúa do Hórreo, s/n. Tel. 0034 981 551 545
Fax. 0034 981 551 420. Fax prensa: 0034 981 551 421
gp-bng@parlamentodegalicia.gal
15702 Santiago de Compostela
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Á Mesa do Parlamento
Ana Pontón Mondelo, portavoz do Grupo Parlamentar do Bloque
Nacionalista Galego (BNG), ao abeiro do disposto no artigo 152.2 do
Regulamento da Cámara e das normas supletorias do 17 de marzo de 2015,
formula a seguinte PREGUNTA dirixida ao Presidente do Goberno, para a súa
resposta oral en Pleno.

PREGUNTA AO PRESIDENTE:
Tendo en conta a discriminación laboral e social das mulleres, está
vostede de acordo coa folga convocada para o 8 de marzo?

Santiago de Compostela, 12 de febreiro de 2018

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

Asinado dixitalmente por:
Ana Pontón Mondelo na data 12/02/2018 17:46:51
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Á Mesa do Parlamento

Partido dos
Socialistas
de Galicia

Xoaquín Fernández Leiceaga, portavoz do Grupo Parlamentario
dos Socialistas de Galicia, ao abeiro do disposto no artigo 152.2,
presenta ante esa Mesa a seguinte pregunta para a súa resposta oral en
Pleno, dirixida ao Sr. presidente da Xunta de Galicia.
Sr. presidente, considera que o Goberno do Sr. Rajoy está facendo unha
xestión adecuada dos seus compromisos con Galicia?

Pazo do Parlamento, 12 de febreiro de 2018
Asdo.: Xoaquín Fernández Leiceaga
Portavoz G.P. dos Socialistas de Galicia

Asinado dixitalmente por:
Xoaquín María Fernández Leiceaga na data 12/02/2018 18:05:19
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Á MESA DO PARLAMENTO

Luís Villares Naveira, Voceiro do Grupo Parlamentar de En Marea, ao
abeiro do disposto no artigo 152.2 do Regulamento da Cámara, presenta a
seguinte PREGUNTA, para a súa resposta oral en Pleno, dirixida ao Presidente
da Xunta de Galicia.

Canto tempo pensa o executivo prolongar a política de propaganda para ocultar a
ineficacia da súa acción de goberno ?

Santiago de Compostela, 12 de febreiro de 2018.

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

Asinado dixitalmente por:
Luis Villares Naveira na data 12/02/2018 18:00:50
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