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ı 25341 (10/PRE-007893)

Grupo Parlamentario de En Marea
Lago Peñas, José Manuel
Sobre a valoración do Goberno galego respecto dos datos da Enquisa de poboación activa correspondentes ao cuarto trimestre de 2017 referidos a que só o 28 % da diminución do desemprego
en Galicia no ano 2017 se debe ao aumento do emprego, mentres que a porcentaxe de redución
do desemprego pola baixada da poboación activa chega ao 72 %
82343

ı 25361 (10/PRE-007894)

Grupo Parlamentario de En Marea
Quinteiro Araújo, Paula e Rodríguez Estévez, David
Sobre as razóns da demora do Goberno galego no pagamento das axudas da PAC para o ano 2017
e as previsións da Consellería do Medio Rural respecto do seu adianto
82345

ı 25391 (10/PRE-007895)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Díaz Villoslada, Juan Manuel e Vilán Lorenzo, Patricia
Sobre as previsións do Goberno galego respecto da publicación no Portal de Transparencia e Goberno aberto do informe referido ao grao de cumprimento pola Xunta de Galicia dos acordos adoptados polo Parlamento galego
82348

ı 25394 (10/PRE-007896)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Blanco Rodríguez, Noela e Torrado Quintela, Julio
Sobre as razóns do Goberno galego para demorar no ano 2017, en relación con outros anos, a publicación da orde de axudas do programa de cooperación coas entidades sen ánimo de lucro para
o fomento do emprego das persoas mozas, os criterios seguidos para a adxudicación destas axudas
e as súas razóns para diminuír a contía da concedida á asociación Down Galicia e ás súas entidades
asociadas, así como as previsións ao respecto
82350

ı 25399 (10/PRE-007897)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Blanco Rodríguez, Noela e 2 máis
Sobre as razóns da demora e as previsións do Goberno galego respecto da construción dun novo
centro de saúde en Ribadavia durante a X lexislatura e os prazos estimados para o inicio das obras
e posta en funcionamento do centro, así como o orzamento e a partida orzamentaria que vai destinar para ese ﬁn no ano 2018
82353

82310
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ı 25405 (10/PRE-007898)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Vilán Lorenzo, Patricia e 2 máis
Sobre as razóns do aumento dos custos de papel e de impresión dos xulgados de Galicia en
case o 45 % dende que entrou en vigor o obxectivo denominado ““papel cero”” na Administración de xustiza e a opinión do Goberno galego respecto do establecemento dun período de
transición que permita o seu uso simultáneo ata o correcto funcionamento do sistema informático Lexnet, así como a constitución en Galicia de comisións de seguimento do cumprimento
dese obxectivo
82356

ı 25411 (10/PRE-007899)

Grupo Parlamentario de En Marea
Solla Fernández, Eva
Sobre o prazo e as actuacións previstas polo Goberno galego para arranxar as deﬁciencias e carencias que presenta en materia de infraestruturas e de persoal o Complexo Hospitalario Universitario
de Ourense
82358

ı 25416 (10/PRE-007900)

Grupo Parlamentario de En Marea
Solla Fernández, Eva
Sobre a opinión do Goberno galego respecto do mantemento da situación existente no Complexo Hospitalario Universitario de Ourense como consecuencia das deficiencias e carencias presenta en materia de infraestruturas e de persoal, así como o prazo e as actuacións previstas
para o seu arranxo
82360

ı 25424 (10/PRE-007901)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Rodil Fernández, Olalla e 5 máis
Sobre a valoración da Xunta de Galicia en relación coa situación da lingua galega na comarca do
Bierzo e o grao de desenvolvemento dos convenios e protocolos asinados desde o ano 2001 na
materia, así como as medidas do Plan de normalización lingüística desenvolvidas nesa comarca
para promocionar o coñecemento e uso do galego e as previsións ao respecto
82362

ı 25429 (10/PRE-007902)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Pérez Seco, José Manuel e Quiroga Díaz, José Antonio
Sobre as previsións do Goberno galego respecto da creación nos centros de formación e experimentación agroforestal dun módulo especíﬁco en gandería ovina e caprina, así como a achega de
fondos, impulso e promoción da marca de garantía Pastores de Galicia
82366

ı 25434 (10/PRE-007903)

Grupo Parlamentario de En Marea
Lago Peñas, José Manuel
Sobre a valoración da Xunta de Galicia respecto dos datos da Enquisa de poboación activa correspondentes ao cuarto trimestre de 2017, referidos á baixada da taxa de actividade das persoas menores de 25 anos en Galicia no ano 2017 e o seu aumento no conxunto do Estado
82369

82311
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ı 25435 (10/PRE-007904)

Grupo Parlamentario de En Marea
Lago Peñas, José Manuel
Sobre as razóns da evolución que presenta o emprego masculino en Galicia no ano 2017, en relación co resto do Estado
82371

ı 25436 (10/PRE-007905)

Grupo Parlamentario de En Marea
Lago Peñas, José Manuel
Sobre as razóns da baixada en máis de 4.000 persoas do emprego no sector primario en Galicia no
ano 2017, mentres que aumenta no conxunto do Estado
82373

ı 25448 (10/PRE-007906)

Grupo Parlamentario de En Marea
Solla Fernández, Eva
Sobre a adxudicación do contratao do servizo de mantemento integral dos equipos de anestesia e
reanimación da marca General Eléctric da Xerencia de xestión integrada da Coruña
82375

ı 25455 (10/PRE-007907)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Toja Suárez, María Dolores e 2 máis
Sobre a valoración do Goberno galego respecto das necesidades existentes en materia de persoal
no partido xudicial de Carballo, así como as súas previsións en relación coa asunción do compromiso
de dotalo dos medios necesarios para garantir a loita eﬁcaz contra a violencia de xénero
82377

ı 25503 (10/PRE-007908)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Toja Suárez, María Dolores e 2 máis
Sobre o estado de execución no que se atopa o acordo parlamentario referido á realización dunha
análise da viabilidade de crear un enlace directo entre a autovía Costa da Morte e o polígono industrial de Vimianzo, en dirección Camariñas, as súas conclusión e as previsións do Goberno galego
ao respecto
82379

ı 25516 (10/PRE-007909)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Toja Suárez, María Dolores e Torrado Quintela, Julio
Sobre o posible impacto na ﬂota galega que faena dentro das augas comprendidas no acordo de
pesca da Unión Europea con Marrocos, da eventual ruptura dese acordo, a consecuencia da inclusión nel do Sáhara Occidental e as augas adxacentes
82381

ı 25558 (10/PRE-007910)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Losada Álvarez, Abel Fermín e 2 máis
Sobre a valoración da Xunta de Galicia respecto do incremento da factura eléctrica das persoas consumidoras, a causa da aplicación dos suplementos territoriais polos tributos medioambientais propios da
comunidade autónoma, os datos ao respecto e a situación na que se atopa a impugnación anunciada
82383

82312
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ı 25564 (10/PRE-007911)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Pierres López, María Luisa e 3 máis
Sobre as razóns da demora e o prazo previsto polo Goberno galego posta en marcha do I Plan de
igualdade da Administración xeral da Xunta de Galicia, así como a súa opinión respecto da suﬁciencia das actuacións levadas a cabo para ese ﬁn
82388

ı 25577 (10/PRE-007912)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Burgo López, María de la Concepción e Álvarez Martínez, Luis Manuel
Sobre a valoración da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria respecto da situación de ruína na que se atopan múltiples ediﬁcios do barrio da Tinería, na cidade de Lugo, en
especial o Hospital de San Miguel e o Pazo de Dona Urraca, así como a súa opinión respecto da necesidade da súa rehabilitación
82391

ı 25595 (10/PRE-007913)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Burgo López, María de la Concepción e Álvarez Martínez, Luis Manuel
Sobre os prazos previstos polos Goberno galego para o desenvolvemento da Unidade de Intervención 8 e o remate da rehabilitación das unidades ediﬁcatorias da súa propiedade no barrio da Tinería da cidade de Lugo, así como as actuacións que vai levar a cabo para evitar a desaparición do
Hospital de San Miguel e do Pazo de Dona Urraca
82394

ı 25609 (10/PRE-007914)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Burgo López, María de la Concepción e Álvarez Martínez, Luis Manuel
Sobre os datos referidos ao estado de execución en que se atopa o proxecto de rehabilitación integral
de corenta e catro unidades ediﬁcatorias e a xestión de dúas unidades de intervención no barrio da Tinería, na cidade de Lugo, as actuacións e os investimentos levados a cabo polo Goberno galego nos anos
2014, 2015, 2016 e 2017 para a súa recuperación, así como o prazo previsto para o remate do proxecto
82397

ı 25623 (10/PRE-007915)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Rodil Fernández, Olalla e 5 máis
Sobre a opinión da Xunta de Galicia referida á situación da lingua galega nos medios de comunicación que se editan na comunidade autónoma e as medidas que vai adoptar para o cumprimento
do reﬂectido no Plan xeral de normalización lingüística en relación coa concesión das axudas públicas destinadas á normalización da lingua galega neles
82399

ı 25624 (10/PRE-007916)

Grupo Parlamentario de En Marea
Lago Peñas, José Manuel e 4 máis
Sobre as razóns da destrución de 6.000 empregos na provincia da Coruña no cuarto trimestre de 2017
82403

ı 25625 (10/PRE-007917)

Grupo Parlamentario de En Marea

82313
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Lago Peñas, José Manuel e 4 máis
Sobre as razóns do lugar que ocupa a provincia da Coruña, en relación co resto das provincias do
Estado, no referido á perda de emprego no cuarto trimestre de 2017
82405

ı 25626 (10/PRE-007918)

Grupo Parlamentario de En Marea
Lago Peñas, José Manuel e 4 máis
Sobre as razóns da perda na provincia da Coruña do 1,3 % do emprego no cuarto trimestre de 2017,
fronte o 0,3% de media no conxunto do Estado
82407

ı 25627 (10/PRE-007919)

Grupo Parlamentario de En Marea
Lago Peñas, José Manuel e 4 máis
Sobre as razóns da perda na provincia da Coruña do 3,5% do emprego no sector primario, no cuarto
trimestre de 2017, mentres que medra máis dun 5% no resto do Estado
82409

ı 25628 (10/PRE-007920)

Grupo Parlamentario de En Marea
Lago Peñas, José Manuel e 4 máis
Sobre as razóns da perda de 1.000 empregos no sector primario na provincia da Coruña, no cuarto
trimestre de 2017
82411

ı 25629 (10/PRE-007921)

Grupo Parlamentario de En Marea
Lago Peñas, José Manuel e 4 máis
Sobre as razóns do lugar que ocupa a provincia da Coruña, en relación co resto das provincias do
Estado, no referido á perda de emprego no sector primario, no cuarto trimestre de 2017 82413

ı 25630 (10/PRE-007922)

Grupo Parlamentario de En Marea
Lago Peñas, José Manuel e 4 máis
Sobre as razóns da perda na provincia da Coruña de máis do 1% do emprego no sector industrial
no cuarto trimestre de 2017, mentres que medra máis do 1,5% no resto do Estado
82415

ı 25631 (10/PRE-007923)

Grupo Parlamentario de En Marea
Lago Peñas, José Manuel e 4 máis
Sobre as razóns da perda na provincia da Coruña de 1.000 empregos no sector industrial, no cuarto
trimestre de 2017
82417

ı 25632 (10/PRE-007924)

Grupo Parlamentario de En Marea
Lago Peñas, José Manuel e 4 máis
Sobre as razóns do lugar que ocupa a provincia da Coruña, en relación co resto das provincias do
Estado, no referido á perda de emprego no sector industrial no cuarto trimestre de 2017 82419

82314
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ı 25633 (10/PRE-007925)

Grupo Parlamentario de En Marea
Lago Peñas, José Manuel e 4 máis
Sobre as razóns do nivel de destrución de emprego no sector servizos que presenta a provincia da
Coruña no cuarto trimestre de 2017, en relación co conxunto do Estado
82421

ı 25635 (10/PRE-007926)

Grupo Parlamentario de En Marea
Lago Peñas, José Manuel e 4 máis
Sobre as razóns da perda de 3.200 empregos no sector servizos na provincia da Coruña, no cuarto
trimestre de 2017
82423

ı 25636 (10/PRE-007927)

Grupo Parlamentario de En Marea
Lago Peñas, José Manuel e 4 máis
Sobre as razóns do lugar que ocupa a provincia da Coruña, en relación co resto das provincias do
Estado, no referido á perda de emprego no sector servizos no cuarto trimestre de 2017
82425

ı 25637 (10/PRE-007928)

Grupo Parlamentario de En Marea
Lago Peñas, José Manuel e 4 máis
Sobre as razóns da destrución de 3.000 empregos de persoas que traballaban como autónomos
na provincia da Coruña, no cuarto trimestre de 2017
82427

ı 25638 (10/PRE-007929)

Grupo Parlamentario de En Marea
Lago Peñas, José Manuel e 4 máis
Sobre as razóns da destrución de 3.000 empregos asalariados na provincia da Coruña, no cuarto
trimestre de 2017
82430

ı 25639 (10/PRE-007930)

Grupo Parlamentario de En Marea
Lago Peñas, José Manuel e 4 máis
Sobre as razóns da destrución de 4.500 empregos a xornada completa na provincia da Coruña, no
cuarto trimestre de 2017
82432

ı 25640 (10/PRE-007931)

Grupo Parlamentario de En Marea
Lago Peñas, José Manuel e 4 máis
Sobre as razóns da destrución de 2.600 empregos a xornada completa ocupados por mulleres na
provincia da Coruña, no cuarto trimestre de 2017, mentres que medraba o número delas traballando a tempo parcial
82434

ı 25641 (10/PRE-007932)

Grupo Parlamentario de En Marea
Lago Peñas, José Manuel e 4 máis

82315
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Sobre as razóns da suba en dúas décimas da taxa de paro na provincia da Coruña, no cuarto trimestre de 2017
82437

ı 25642 (10/PRE-007933)

Grupo Parlamentario de En Marea
Lago Peñas, José Manuel e 4 máis
Sobre as razóns existentes para que non aumentara o número de persoas en desemprego na provincia da Coruña, no cuarto trimestre de 2017, tendo en conta que a destrución de emprego nese
período foi de 6.000 persoas
82440

ı 25643 (10/PRE-007934)

Grupo Parlamentario de En Marea
Lago Peñas, José Manuel e 4 máis
Sobre as razóns da destrución de 3.000 empregos no sector privado na provincia da Coruña, no
cuarto trimestre de 2017
82443

ı 25644 (10/PRE-007935)

Grupo Parlamentario de En Marea
Lago Peñas, José Manuel e 4 máis
Sobre as razóns da destrución de 2.600 empregos de persoas mozas na franxa de idade comprendida entre os 14 e 16 anos na provincia da Coruña, no cuarto trimestre de 2017
82446

ı 25645 (10/PRE-007936)

Grupo Parlamentario de En Marea
Lago Peñas, José Manuel e 4 máis
Sobre as razóns da perda do emprego por 1.300 mulleres na provincia da Coruña, no cuarto trimestre de 2017
82449

ı 25646 (10/PRE-007937)

Grupo Parlamentario de En Marea
Lago Peñas, José Manuel e 4 máis
Sobre as razóns da creación de 1.300 postos de traballo a tempo parcial ocupados por mulleres na
provincia da Coruña no cuarto trimestre de 2017, ao tempo que se destruían 2.800 postos de traballo a tempo parcial ocupados por homes
82452

ı 25647 (10/PRE-007938)

Grupo Parlamentario de En Marea
Lago Peñas, José Manuel e 4 máis
Sobre as razóns da baixada en 6.000 do número de persoas activas na provincia da Coruña no
cuarto trimestre de 2017
82455

ı 25648 (10/PRE-007939)

Grupo Parlamentario de En Marea
Lago Peñas, José Manuel e 4 máis
Sobre as razóns da baixada en 2.600 do número de mulleres activas na provincia da Coruña no
cuarto trimestre de 2017
82458

82316
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ı 25649 (10/PRE-007940)

Grupo Parlamentario de En Marea
Lago Peñas, José Manuel e 4 máis
Sobre as razóns da baixada en 1.600 do número de persoas mozas activas na franxa de idade comprendida entre os 25 e 34 anos na provincia da Coruña, no cuarto trimestre de 2017
82461

ı 25650 (10/PRE-007941)

Grupo Parlamentario de En Marea
Lago Peñas, José Manuel e 4 máis
Sobre as razóns da baixada nun 1,9% da taxa de actividade na provincia da Coruña, no cuarto trimestre de 2017
82464

ı 25654 (10/PRE-007942)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Rivas Cruz, José Luis e 5 máis
Sobre as previsións do Goberno galego respecto da elaboración dalgún estudo en relación co censo
actual e distribución da poboación do xabaril en Galicia, as actuacións que vai levar a cabo frear os
danos que ocasiona ás explotacións agrarias e as medidas que vai impulsar para afrontalos 82467

ı 25688 (10/PRE-007943)

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
82470

ı 25689 (10/PRE-007944)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Losada Álvarez, Abel Fermín
Sobre a achega económica da Xunta de Galicia para a exposición, celebrada en Vigo, Antonio Quesada. Dende o sentimento, e os criterios técnicos establecidos para nomear a comisaria da dita exposición
82472

ı 25694 (10/PRE-007945)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Rodríguez Rumbo, Matilde Begoña e 3 máis
Sobre a actuación do Goberno galego en relación ao documento presentado pola FEMP sobre o
destino do superávit, da regra de gasto e do teito de gasto
82473

ı 25695 (10/PRE-007946)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Rodríguez Rumbo, Matilde Begoña e 3 máis
Sobre a actuación do Goberno galego en relación ao documento presentado pola FEMP sobre o
destino do superávit, da regra de gasto e do teito de gasto
82476

ı 25698 (10/PRE-007947)

Grupo Parlamentario de En Marea

82317
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Lago Peñas, José Manuel e 2 máis
Sobre os datos en materia laboral do último trimestre de 2017 da Enquisa de Poboación Activa
(EPA) na provincia de Lugo
82479

ı 25699 (10/PRE-007948)

Grupo Parlamentario de En Marea
Lago Peñas, José Manuel e 2 máis
Sobre os datos en materia laboral do último trimestre de 2017 da Enquisa de Poboación Activa
(EPA) na provincia de Lugo
82481

ı 25700 (10/PRE-007949)

Grupo Parlamentario de En Marea
Lago Peñas, José Manuel e 2 máis
Sobre os datos en materia laboral do último trimestre de 2017 da Enquisa de Poboación Activa
(EPA) na provincia de Lugo
82483

ı 25701 (10/PRE-007950)

Grupo Parlamentario de En Marea
Lago Peñas, José Manuel e 2 máis
Sobre os datos en materia laboral do último trimestre de 2017 da Enquisa de Poboación Activa
(EPA) na provincia de Lugo
82485

ı 25702 (10/PRE-007951)

Grupo Parlamentario de En Marea
Lago Peñas, José Manuel e 2 máis
Sobre os datos en materia laboral do último trimestre de 2017 da Enquisa de Poboación Activa
(EPA) na provincia de Lugo
82487

ı 25719 (10/PRE-007952)

Grupo Parlamentario de En Marea
Lago Peñas, José Manuel e 2 máis
Sobre os datos en materia laboral do último trimestre de 2017 da Enquisa de Poboación Activa
(EPA) na provincia de Lugo
82489

ı 25720 (10/PRE-007953)

Grupo Parlamentario de En Marea
Lago Peñas, José Manuel e 2 máis
Sobre os datos en materia laboral do último trimestre de 2017 da Enquisa de Poboación Activa
(EPA) na provincia de Lugo
82491

ı 25727 (10/PRE-007954)

Grupo Parlamentario de En Marea
Lago Peñas, José Manuel e 2 máis
Sobre os datos en materia laboral do último trimestre de 2017 da Enquisa de Poboación Activa
(EPA) na provincia de Lugo
82493

82318
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ı 25728 (10/PRE-007955)

Grupo Parlamentario de En Marea
Lago Peñas, José Manuel e 2 máis
Sobre os datos en materia laboral do último trimestre de 2017 da Enquisa de Poboación Activa
(EPA) na provincia de Lugo
82495

ı 25730 (10/PRE-007956)

Grupo Parlamentario de En Marea
Lago Peñas, José Manuel e 2 máis
Sobre os datos en materia laboral do último trimestre de 2017 da Enquisa de Poboación Activa
(EPA) na provincia de Lugo
82497

ı 25732 (10/PRE-007957)

Grupo Parlamentario de En Marea
Lago Peñas, José Manuel e 2 máis
Sobre os datos en materia laboral do último trimestre de 2017 da Enquisa de Poboación Activa
(EPA) na provincia de Lugo
82499

ı 25733 (10/PRE-007958)

Grupo Parlamentario de En Marea
Lago Peñas, José Manuel e 2 máis
Sobre os datos en materia laboral do último trimestre de 2017 da Enquisa de Poboación Activa
(EPA) na provincia de Lugo
82501

ı 25735 (10/PRE-007959)

Grupo Parlamentario de En Marea
Lago Peñas, José Manuel e 2 máis
Sobre os datos en materia laboral do último trimestre de 2017 da Enquisa de Poboación Activa
(EPA) na provincia de Lugo
82503

ı 25736 (10/PRE-007960)

Grupo Parlamentario de En Marea
Lago Peñas, José Manuel e 2 máis
Sobre os datos en materia laboral do último trimestre de 2017 da Enquisa de Poboación Activa
(EPA) na provincia de Lugo
82505

ı 25737 (10/PRE-007961)

Grupo Parlamentario de En Marea
Lago Peñas, José Manuel e 2 máis
Sobre os datos en materia laboral do último trimestre de 2017 da Enquisa de Poboación Activa
(EPA) na provincia de Lugo
82507

ı 25739 (10/PRE-007962)

Grupo Parlamentario de En Marea
Lago Peñas, José Manuel e 2 máis

82319
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Sobre os datos en materia laboral do último trimestre de 2017 da Enquisa de Poboación Activa
(EPA) na provincia de Lugo
82509

ı 25741 (10/PRE-007963)

Grupo Parlamentario de En Marea
Lago Peñas, José Manuel e 2 máis
Sobre os datos en materia laboral do último trimestre de 2017 da Enquisa de Poboación Activa
(EPA) na provincia de Lugo
82511

ı 25743 (10/PRE-007964)

Grupo Parlamentario de En Marea
Lago Peñas, José Manuel e 2 máis
Sobre os datos en materia laboral do último trimestre de 2017 da Enquisa de Poboación Activa
(EPA) na provincia de Lugo
82513

ı 25744 (10/PRE-007965)

Grupo Parlamentario de En Marea
Lago Peñas, José Manuel e 2 máis
Sobre os datos en materia laboral do último trimestre de 2017 da Enquisa de Poboación Activa
(EPA) na provincia de Lugo
82515

ı 25747 (10/PRE-007966)

Grupo Parlamentario de En Marea
Lago Peñas, José Manuel e 2 máis
Sobre os datos en materia laboral do último trimestre de 2017 da Enquisa de Poboación Activa
(EPA) na provincia de Lugo
82517

ı 25750 (10/PRE-007967)

Grupo Parlamentario de En Marea
Lago Peñas, José Manuel e 2 máis
Sobre os datos en materia laboral do último trimestre de 2017 da Enquisa de Poboación Activa
(EPA) na provincia de Lugo
82519

ı 25753 (10/PRE-007968)

Grupo Parlamentario de En Marea
Lago Peñas, José Manuel e 2 máis
Sobre os datos en materia laboral do último trimestre de 2017 da Enquisa de Poboación Activa
(EPA) na provincia de Lugo
82521

ı 25754 (10/PRE-007969)

Grupo Parlamentario de En Marea
Lago Peñas, José Manuel e 2 máis
Sobre os datos en materia laboral do último trimestre de 2017 da Enquisa de Poboación Activa
(EPA) na provincia de Lugo
82523

ı 25761 (10/PRE-007970)

Grupo Parlamentario de En Marea
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Lago Peñas, José Manuel e 2 máis
Sobre os datos en materia laboral do último trimestre de 2017 da Enquisa de Poboación Activa
(EPA) na provincia de Ourense
82525

ı 25762 (10/PRE-007971)

Grupo Parlamentario de En Marea
Lago Peñas, José Manuel e 2 máis
Sobre os datos en materia laboral do último trimestre de 2017 da Enquisa de Poboación Activa
(EPA) na provincia de Ourense
82527

ı 25763 (10/PRE-007972)

Grupo Parlamentario de En Marea
Lago Peñas, José Manuel e 2 máis
Sobre os datos en materia laboral do último trimestre de 2017 da Enquisa de Poboación Activa
(EPA) na provincia de Ourense
82529

ı 25764 (10/PRE-007973)

Grupo Parlamentario de En Marea
Lago Peñas, José Manuel e 2 máis
Sobre os datos en materia laboral do último trimestre de 2017 da Enquisa de Poboación Activa
(EPA) na provincia de Ourense
82531

ı 25765 (10/PRE-007974)

Grupo Parlamentario de En Marea
Lago Peñas, José Manuel e 2 máis
Sobre os datos en materia laboral do último trimestre de 2017 da Enquisa de Poboación Activa
(EPA) na provincia de Ourense
82533

ı 25766 (10/PRE-007975)

Grupo Parlamentario de En Marea
Lago Peñas, José Manuel e 2 máis
Sobre os datos en materia laboral do último trimestre de 2017 da Enquisa de Poboación Activa
(EPA) na provincia de Ourense
82535

ı 25767 (10/PRE-007976)

Grupo Parlamentario de En Marea
Lago Peñas, José Manuel e 2 máis
Sobre os datos en materia laboral do último trimestre de 2017 da Enquisa de Poboación Activa
(EPA) na provincia de Ourense
82537

ı 25768 (10/PRE-007977)

Grupo Parlamentario de En Marea
Lago Peñas, José Manuel e 2 máis
Sobre os datos en materia laboral do último trimestre de 2017 da Enquisa de Poboación Activa
(EPA) na provincia de Ourense
82539
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ı 25769 (10/PRE-007978)

Grupo Parlamentario de En Marea
Lago Peñas, José Manuel e 2 máis
Sobre os datos en materia laboral do último trimestre de 2017 da Enquisa de Poboación Activa
(EPA) na provincia de Ourense
82541

ı 25770 (10/PRE-007979)

Grupo Parlamentario de En Marea
Lago Peñas, José Manuel e 2 máis
Sobre os datos en materia laboral do último trimestre de 2017 da Enquisa de Poboación Activa
(EPA) na provincia de Ourense
82543

ı 25772 (10/PRE-007980)

Grupo Parlamentario de En Marea
Lago Peñas, José Manuel e 2 máis
Sobre os datos en materia laboral do último trimestre de 2017 da Enquisa de Poboación Activa
(EPA) na provincia de Ourense
82545

ı 25785 (10/PRE-007982)

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

ı 25813 (10/PRE-007983)

82547

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Vilán Lorenzo, Patricia e 6 máis
Sobre o proceso de creación do corpo de equipos forestais de investigación e dos equipos de vixilancia de cumprimento
82550

ı 25814 (10/PRE-007984)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Vilán Lorenzo, Patricia e 2 máis
Sobre as previsións de actuacións Goberno galego en relación á Rede Natura

82553

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Prado Cores, María Montserrat e 5 máis
Sobre as novas adxudicacións feitas polo Sergas á empresa Ibérica de Mantemento S.A

82555

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

82560

ı 25820 (10/PRE-007985)
ı 25829 (10/PRE-007986)
ı 25832 (10/PRE-007987)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
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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
82563

ı 25835 (10/PRE-007988)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Vilán Lorenzo, Patricia e 2 máis
Sobre que tipo de controis das actuacións contratadas para o servizo de limpeza de marxes en
tramos ﬂuviais de Galicia se realizan polos servizos provinciais da Dirección Xeral de Patrimonio
Natural
82567

ı 25837 (10/PRE-007989)

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
82569

ı 25843 (10/PRE-007990)

Grupo Parlamentario de En Marea
Lago Peñas, José Manuel e 5 máis
Sobre os datos en materia laboral do último trimestre de 2017 da Enquisa de Poboación Activa
(EPA) na provincia de Pontevedra
82574

ı 25844 (10/PRE-007991)

Grupo Parlamentario de En Marea
Lago Peñas, José Manuel e 5 máis
Sobre os datos en materia laboral do último trimestre de 2017 da Enquisa de Poboación Activa
(EPA) na provincia de Pontevedra
82577

ı 25845 (10/PRE-007992)

Grupo Parlamentario de En Marea
Lago Peñas, José Manuel e 5 máis
Sobre os datos en materia laboral do último trimestre de 2017 da Enquisa de Poboación Activa
(EPA) na provincia de Pontevedra
82580

ı 25847 (10/PRE-007993)

Grupo Parlamentario de En Marea
Lago Peñas, José Manuel e 5 máis
Sobre os datos en materia laboral do último trimestre de 2017 da Enquisa de Poboación Activa
(EPA) na provincia de Pontevedra
82583

ı 25848 (10/PRE-007994)

Grupo Parlamentario de En Marea
Lago Peñas, José Manuel e 5 máis
Sobre os datos en materia laboral do último trimestre de 2017 da Enquisa de Poboación Activa
(EPA) na provincia de Pontevedra
82586
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ı 25849 (10/PRE-007995)

Grupo Parlamentario de En Marea
Lago Peñas, José Manuel e 5 máis
Sobre os datos en materia laboral do último trimestre de 2017 da Enquisa de Poboación Activa
(EPA) na provincia de Pontevedra
82589

ı 25850 (10/PRE-007996)

Grupo Parlamentario de En Marea
Lago Peñas, José Manuel e 5 máis
Sobre os datos en materia laboral do último trimestre de 2017 da Enquisa de Poboación Activa
(EPA) na provincia de Pontevedra
82591

ı 25851 (10/PRE-007997)

Grupo Parlamentario de En Marea
Lago Peñas, José Manuel e 5 máis
Sobre os datos en materia laboral do último trimestre de 2017 da Enquisa de Poboación Activa
(EPA) na provincia de Pontevedra94
82594

ı 25852 (10/PRE-007998)

Grupo Parlamentario de En Marea
Lago Peñas, José Manuel e 5 máis
Sobre os datos en materia laboral do último trimestre de 2017 da Enquisa de Poboación Activa
(EPA) na provincia de Pontevedra
82597

ı 25853 (10/PRE-007999)

Grupo Parlamentario de En Marea
Lago Peñas, José Manuel e 5 máis
Sobre os datos en materia laboral do último trimestre de 2017 da Enquisa de Poboación Activa
(EPA) na provincia de Pontevedra
82600

ı 25854 (10/PRE-008000)

Grupo Parlamentario de En Marea
Lago Peñas, José Manuel e 5 máis
Sobre os datos en materia laboral do último trimestre de 2017 da Enquisa de Poboación Activa
(EPA) na provincia de Pontevedra
82603

ı 25855 (10/PRE-008001)

Grupo Parlamentario de En Marea
Lago Peñas, José Manuel e 5 máis
Sobre os datos en materia laboral do último trimestre de 2017 da Enquisa de Poboación Activa
(EPA) na provincia de Pontevedra
82606

ı 25856 (10/PRE-008002)

Grupo Parlamentario de En Marea
Lago Peñas, José Manuel e 5 máis
Sobre os datos en materia laboral do último trimestre de 2017 da Enquisa de Poboación Activa
(EPA) na provincia de Pontevedra
82609
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ı 25857 (10/PRE-008003)

Grupo Parlamentario de En Marea
Lago Peñas, José Manuel e 5 máis
Sobre os datos en materia laboral do último trimestre de 2017 da Enquisa de Poboación Activa
(EPA) na provincia de Pontevedra
82612

ı 25858 (10/PRE-008004)

Grupo Parlamentario de En Marea
Lago Peñas, José Manuel e 5 máis
Sobre os datos en materia laboral do último trimestre de 2017 da Enquisa de Poboación Activa
(EPA) na provincia de Pontevedra
82615

ı 25864 (10/PRE-008005)

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
82618

ı 24186 (10/PRE-007655)18

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Prado Cores, María Montserrat e 5 máis
Sobre as previsións do Goberno galego respecto do arranxo das deﬁciencias detectadas polos profesionais e doentes nas instalacións do PAC de Tui
82341

1.4.4.3.1. Preguntas para resposta por escrito reconvertidas en preguntas orais en Comisión

ı 11067 (10/PRE-003295)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Díaz Villoslada, Juan Manuel e 2 máis
Sobre os sistemas de prevención da corrupción, control interno e xestión de riscos implantados polo
Goberno galego nas entidades directamente dependentes que integran o sector público autonómico
82341

3. Administración do Parlamento de Galicia
3.2. Recursos humanos

ı Acordo do tribunal cualiﬁcador do concurso para a provisión, por promoción interna, dun posto
de administrativo do Parlamento de Galicia polo que se fai publica a puntuación provisional acadada
polo único aspirante na fase de concurso
82342
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A Mesa do Parlamento, na súa sesión do día 13 de febreiro de 2018, adoptou os seguintes acordos:

1. Procedementos parlamentarios
1.4. Procedementos de información

1.4.4. Preguntas
1.4.4.3. Preguntas para resposta por escrito
Admisión a trámite e publicación

- 25341 (10/PRE-007893)
Grupo Parlamentario de En Marea
Lago Peñas, José Manuel
Sobre a valoración do Goberno galego respecto dos datos da Enquisa de poboación activa correspondentes ao cuarto trimestre de 2017 referidos a que só o 28 % da diminución do desemprego
en Galicia no ano 2017 se debe ao aumento do emprego, mentres que a porcentaxe de redución
do desemprego pola baixada da poboación activa chega ao 72 %
- 25361 (10/PRE-007894)
Grupo Parlamentario de En Marea
Quinteiro Araújo, Paula e Rodríguez Estévez, David
Sobre as razóns da demora do Goberno galego no pagamento das axudas da PAC para o ano 2017
e as previsións da Consellería do Medio Rural respecto do seu adianto
- 25391 (10/PRE-007895)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Díaz Villoslada, Juan Manuel e Vilán Lorenzo, Patricia
Sobre as previsións do Goberno galego respecto da publicación no Portal de Transparencia e Goberno aberto do informe referido ao grao de cumprimento pola Xunta de Galicia dos acordos adoptados polo Parlamento galego
- 25394 (10/PRE-007896)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Blanco Rodríguez, Noela e Torrado Quintela, Julio
Sobre as razóns do Goberno galego para demorar no ano 2017, en relación con outros anos, a publicación da orde de axudas do programa de cooperación coas entidades sen ánimo de lucro para
o fomento do emprego das persoas mozas, os criterios seguidos para a adxudicación destas axudas
e as súas razóns para diminuír a contía da concedida á asociación Down Galicia e ás súas entidades
asociadas, así como as previsións ao respecto
- 25399 (10/PRE-007897)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Blanco Rodríguez, Noela e 2 máis
Sobre as razóns da demora e as previsións do Goberno galego respecto da construción dun novo
centro de saúde en Ribadavia durante a X lexislatura e os prazos estimados para o inicio das obras
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e posta en funcionamento do centro, así como o orzamento e a partida orzamentaria que vai destinar para ese ﬁn no ano 2018
- 25405 (10/PRE-007898)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Vilán Lorenzo, Patricia e 2 máis
Sobre as razóns do aumento dos custos de papel e de impresión dos xulgados de Galicia en
case o 45 % dende que entrou en vigor o obxectivo denominado ““papel cero”” na Administración de xustiza e a opinión do Goberno galego respecto do establecemento dun período de
transición que permita o seu uso simultáneo ata o correcto funcionamento do sistema informático Lexnet, así como a constitución en Galicia de comisións de seguimento do cumprimento
dese obxectivo
- 25411 (10/PRE-007899)
Grupo Parlamentario de En Marea
Solla Fernández, Eva
Sobre o prazo e as actuacións previstas polo Goberno galego para arranxar as deﬁciencias e carencias que presenta en materia de infraestruturas e de persoal o Complexo Hospitalario Universitario
de Ourense
- 25416 (10/PRE-007900)
Grupo Parlamentario de En Marea
Solla Fernández, Eva
Sobre a opinión do Goberno galego respecto do mantemento da situación existente no Complexo
Hospitalario Universitario de Ourense como consecuencia das deﬁciencias e carencias presenta en
materia de infraestruturas e de persoal, así como o prazo e as actuacións previstas para o seu
arranxo
- 25424 (10/PRE-007901)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Rodil Fernández, Olalla e 5 máis
Sobre a valoración da Xunta de Galicia en relación coa situación da lingua galega na comarca do
Bierzo e o grao de desenvolvemento dos convenios e protocolos asinados desde o ano 2001 na
materia, así como as medidas do Plan de normalización lingüística desenvolvidas nesa comarca
para promocionar o coñecemento e uso do galego e as previsións ao respecto
- 25429 (10/PRE-007902)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Pérez Seco, José Manuel e Quiroga Díaz, José Antonio
Sobre as previsións do Goberno galego respecto da creación nos centros de formación e experimentación agroforestal dun módulo especíﬁco en gandería ovina e caprina, así como a achega de
fondos, impulso e promoción da marca de garantía Pastores de Galicia
- 25434 (10/PRE-007903)
Grupo Parlamentario de En Marea
Lago Peñas, José Manuel
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Sobre a valoración da Xunta de Galicia respecto dos datos da Enquisa de poboación activa correspondentes ao cuarto trimestre de 2017, referidos á baixada da taxa de actividade das persoas menores de 25 anos en Galicia no ano 2017 e o seu aumento no conxunto do Estado
- 25435 (10/PRE-007904)
Grupo Parlamentario de En Marea
Lago Peñas, José Manuel
Sobre as razóns da evolución que presenta o emprego masculino en Galicia no ano 2017, en relación co resto do Estado
- 25436 (10/PRE-007905)
Grupo Parlamentario de En Marea
Lago Peñas, José Manuel
Sobre as razóns da baixada en máis de 4.000 persoas do emprego no sector primario en Galicia no
ano 2017, mentres que aumenta no conxunto do Estado
- 25448 (10/PRE-007906)
Grupo Parlamentario de En Marea
Solla Fernández, Eva
Sobre a adxudicación do contratao do servizo de mantemento integral dos equipos de anestesia e
reanimación da marca General Eléctric da Xerencia de xestión integrada da Coruña
- 25455 (10/PRE-007907)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Toja Suárez, María Dolores e 2 máis
Sobre a valoración do Goberno galego respecto das necesidades existentes en materia de persoal
no partido xudicial de Carballo, así como as súas previsións en relación coa asunción do compromiso de dotalo dos medios necesarios para garantir a loita eﬁcaz contra a violencia de xénero
- 25503 (10/PRE-007908)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Toja Suárez, María Dolores e 2 máis
Sobre o estado de execución no que se atopa o acordo parlamentario referido á realización dunha
análise da viabilidade de crear un enlace directo entre a autovía Costa da Morte e o polígono industrial de Vimianzo, en dirección Camariñas, as súas conclusión e as previsións do Goberno galego
ao respecto
- 25516 (10/PRE-007909)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Toja Suárez, María Dolores e Torrado Quintela, Julio
Sobre o posible impacto na ﬂota galega que faena dentro das augas comprendidas no acordo de
pesca da Unión Europea con Marrocos, da eventual ruptura dese acordo, a consecuencia da inclusión nel do Sáhara Occidental e as augas adxacentes
- 25558 (10/PRE-007910)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
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Losada Álvarez, Abel Fermín e 2 máis
Sobre a valoración da Xunta de Galicia respecto do incremento da factura eléctrica das persoas consumidoras, a causa da aplicación dos suplementos territoriais polos tributos medioambientais propios da
comunidade autónoma, os datos ao respecto e a situación na que se atopa a impugnación anunciada
- 25564 (10/PRE-007911)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Pierres López, María Luisa e 3 máis
Sobre as razóns da demora e o prazo previsto polo Goberno galego posta en marcha do I Plan de
igualdade da Administración xeral da Xunta de Galicia, así como a súa opinión respecto da suﬁciencia das actuacións levadas a cabo para ese ﬁn
- 25577 (10/PRE-007912)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Burgo López, María de la Concepción e Álvarez Martínez, Luis Manuel
Sobre a valoración da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria respecto da situación de ruína na que se atopan múltiples ediﬁcios do barrio da Tinería, na cidade de Lugo, en
especial o Hospital de San Miguel e o Pazo de Dona Urraca, así como a súa opinión respecto da necesidade da súa rehabilitación
- 25595 (10/PRE-007913)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Burgo López, María de la Concepción e Álvarez Martínez, Luis Manuel
Sobre os prazos previstos polos Goberno galego para o desenvolvemento da Unidade de Intervención 8 e o remate da rehabilitación das unidades ediﬁcatorias da súa propiedade no barrio da Tinería da cidade de Lugo, así como as actuacións que vai levar a cabo para evitar a desaparición do
Hospital de San Miguel e do Pazo de Dona Urraca
- 25609 (10/PRE-007914)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Burgo López, María de la Concepción e Álvarez Martínez, Luis Manuel
Sobre os datos referidos ao estado de execución en que se atopa o proxecto de rehabilitación integral
de corenta e catro unidades ediﬁcatorias e a xestión de dúas unidades de intervención no barrio da Tinería, na cidade de Lugo, as actuacións e os investimentos levados a cabo polo Goberno galego nos anos
2014, 2015, 2016 e 2017 para a súa recuperación, así como o prazo previsto para o remate do proxecto
- 25623 (10/PRE-007915)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Rodil Fernández, Olalla e 5 máis
Sobre a opinión da Xunta de Galicia referida á situación da lingua galega nos medios de comunicación que se editan na comunidade autónoma e as medidas que vai adoptar para o cumprimento
do reﬂectido no Plan xeral de normalización lingüística en relación coa concesión das axudas públicas destinadas á normalización da lingua galega neles
- 25624 (10/PRE-007916)
Grupo Parlamentario de En Marea
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Lago Peñas, José Manuel e 4 máis
Sobre as razóns da destrución de 6.000 empregos na provincia da Coruña no cuarto trimestre de
2017
- 25625 (10/PRE-007917)
Grupo Parlamentario de En Marea
Lago Peñas, José Manuel e 4 máis
Sobre as razóns do lugar que ocupa a provincia da Coruña, en relación co resto das provincias do
Estado, no referido á perda de emprego no cuarto trimestre de 2017
- 25626 (10/PRE-007918)
Grupo Parlamentario de En Marea
Lago Peñas, José Manuel e 4 máis
Sobre as razóns da perda na provincia da Coruña do 1,3 % do emprego no cuarto trimestre de 2017,
fronte o 0,3% de media no conxunto do Estado
- 25627 (10/PRE-007919)
Grupo Parlamentario de En Marea
Lago Peñas, José Manuel e 4 máis
Sobre as razóns da perda na provincia da Coruña do 3,5% do emprego no sector primario, no cuarto
trimestre de 2017, mentres que medra máis dun 5% no resto do Estado
- 25628 (10/PRE-007920)
Grupo Parlamentario de En Marea
Lago Peñas, José Manuel e 4 máis
Sobre as razóns da perda de 1.000 empregos no sector primario na provincia da Coruña, no cuarto
trimestre de 2017
- 25629 (10/PRE-007921)
Grupo Parlamentario de En Marea
Lago Peñas, José Manuel e 4 máis
Sobre as razóns do lugar que ocupa a provincia da Coruña, en relación co resto das provincias do
Estado, no referido á perda de emprego no sector primario, no cuarto trimestre de 2017
- 25630 (10/PRE-007922)
Grupo Parlamentario de En Marea
Lago Peñas, José Manuel e 4 máis
Sobre as razóns da perda na provincia da Coruña de máis do 1% do emprego no sector industrial
no cuarto trimestre de 2017, mentres que medra máis do 1,5% no resto do Estado
- 25631 (10/PRE-007923)
Grupo Parlamentario de En Marea
Lago Peñas, José Manuel e 4 máis
Sobre as razóns da perda na provincia da Coruña de 1.000 empregos no sector industrial, no cuarto
trimestre de 2017
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- 25632 (10/PRE-007924)
Grupo Parlamentario de En Marea
Lago Peñas, José Manuel e 4 máis
Sobre as razóns do lugar que ocupa a provincia da Coruña, en relación co resto das provincias do
Estado, no referido á perda de emprego no sector industrial no cuarto trimestre de 2017
- 25633 (10/PRE-007925)
Grupo Parlamentario de En Marea
Lago Peñas, José Manuel e 4 máis
Sobre as razóns do nivel de destrución de emprego no sector servizos que presenta a provincia da
Coruña no cuarto trimestre de 2017, en relación co conxunto do Estado
- 25635 (10/PRE-007926)
Grupo Parlamentario de En Marea
Lago Peñas, José Manuel e 4 máis
Sobre as razóns da perda de 3.200 empregos no sector servizos na provincia da Coruña, no cuarto
trimestre de 2017
- 25636 (10/PRE-007927)
Grupo Parlamentario de En Marea
Lago Peñas, José Manuel e 4 máis
Sobre as razóns do lugar que ocupa a provincia da Coruña, en relación co resto das provincias do
Estado, no referido á perda de emprego no sector servizos no cuarto trimestre de 2017
- 25637 (10/PRE-007928)
Grupo Parlamentario de En Marea
Lago Peñas, José Manuel e 4 máis
Sobre as razóns da destrución de 3.000 empregos de persoas que traballaban como autónomos
na provincia da Coruña, no cuarto trimestre de 2017
- 25638 (10/PRE-007929)
Grupo Parlamentario de En Marea
Lago Peñas, José Manuel e 4 máis
Sobre as razóns da destrución de 3.000 empregos asalariados na provincia da Coruña, no cuarto
trimestre de 2017
- 25639 (10/PRE-007930)
Grupo Parlamentario de En Marea
Lago Peñas, José Manuel e 4 máis
Sobre as razóns da destrución de 4.500 empregos a xornada completa na provincia da Coruña, no
cuarto trimestre de 2017
- 25640 (10/PRE-007931)
Grupo Parlamentario de En Marea
Lago Peñas, José Manuel e 4 máis
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Sobre as razóns da destrución de 2.600 empregos a xornada completa ocupados por mulleres na
provincia da Coruña, no cuarto trimestre de 2017, mentres que medraba o número delas traballando a tempo parcial
- 25641 (10/PRE-007932)
Grupo Parlamentario de En Marea
Lago Peñas, José Manuel e 4 máis
Sobre as razóns da suba en dúas décimas da taxa de paro na provincia da Coruña, no cuarto trimestre de 2017
- 25642 (10/PRE-007933)
Grupo Parlamentario de En Marea
Lago Peñas, José Manuel e 4 máis
Sobre as razóns existentes para que non aumentara o número de persoas en desemprego na provincia da Coruña, no cuarto trimestre de 2017, tendo en conta que a destrución de emprego nese
período foi de 6.000 persoas
- 25643 (10/PRE-007934)
Grupo Parlamentario de En Marea
Lago Peñas, José Manuel e 4 máis
Sobre as razóns da destrución de 3.000 empregos no sector privado na provincia da Coruña, no
cuarto trimestre de 2017
- 25644 (10/PRE-007935)
Grupo Parlamentario de En Marea
Lago Peñas, José Manuel e 4 máis
Sobre as razóns da destrución de 2.600 empregos de persoas mozas na franxa de idade comprendida entre os 14 e 16 anos na provincia da Coruña, no cuarto trimestre de 2017
- 25645 (10/PRE-007936)
Grupo Parlamentario de En Marea
Lago Peñas, José Manuel e 4 máis
Sobre as razóns da perda do emprego por 1.300 mulleres na provincia da Coruña, no cuarto trimestre de 2017
- 25646 (10/PRE-007937)
Grupo Parlamentario de En Marea
Lago Peñas, José Manuel e 4 máis
Sobre as razóns da creación de 1.300 postos de traballo a tempo parcial ocupados por mulleres na
provincia da Coruña no cuarto trimestre de 2017, ao tempo que se destruían 2.800 postos de traballo a tempo parcial ocupados por homes
- 25647 (10/PRE-007938)
Grupo Parlamentario de En Marea
Lago Peñas, José Manuel e 4 máis
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Sobre as razóns da baixada en 6.000 do número de persoas activas na provincia da Coruña no
cuarto trimestre de 2017
- 25648 (10/PRE-007939)
Grupo Parlamentario de En Marea
Lago Peñas, José Manuel e 4 máis
Sobre as razóns da baixada en 2.600 do número de mulleres activas na provincia da Coruña no
cuarto trimestre de 2017
- 25649 (10/PRE-007940)
Grupo Parlamentario de En Marea
Lago Peñas, José Manuel e 4 máis
Sobre as razóns da baixada en 1.600 do número de persoas mozas activas na franxa de idade comprendida entre os 25 e 34 anos na provincia da Coruña, no cuarto trimestre de 2017
- 25650 (10/PRE-007941)
Grupo Parlamentario de En Marea
Lago Peñas, José Manuel e 4 máis
Sobre as razóns da baixada nun 1,9% da taxa de actividade na provincia da Coruña, no cuarto trimestre de 2017
- 25654 (10/PRE-007942)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Rivas Cruz, José Luis e 5 máis
Sobre as previsións do Goberno galego respecto da elaboración dalgún estudo en relación co censo
actual e distribución da poboación do xabaril en Galicia, as actuacións que vai levar a cabo frear os
danos que ocasiona ás explotacións agrarias e as medidas que vai impulsar para afrontalos
- 25688 (10/PRE-007943)
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
- 25689 (10/PRE-007944)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Losada Álvarez, Abel Fermín
Sobre a achega económica da Xunta de Galicia para a exposición, celebrada en Vigo, Antonio Quesada. Dende o sentimento, e os criterios técnicos establecidos para nomear a comisaria da dita exposición
- 25694 (10/PRE-007945)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Rodríguez Rumbo, Matilde Begoña e 3 máis
Sobre a actuación do Goberno galego en relación ao documento presentado pola FEMP sobre o
destino do superávit, da regra de gasto e do teito de gasto
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- 25695 (10/PRE-007946)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Rodríguez Rumbo, Matilde Begoña e 3 máis
Sobre a actuación do Goberno galego en relación ao documento presentado pola FEMP sobre o
destino do superávit, da regra de gasto e do teito de gasto
- 25698 (10/PRE-007947)
Grupo Parlamentario de En Marea
Lago Peñas, José Manuel e 2 máis
Sobre os datos en materia laboral do último trimestre de 2017 da Enquisa de Poboación Activa
(EPA) na provincia de Lugo
- 25699 (10/PRE-007948)
Grupo Parlamentario de En Marea
Lago Peñas, José Manuel e 2 máis
Sobre os datos en materia laboral do último trimestre de 2017 da Enquisa de Poboación Activa
(EPA) na provincia de Lugo
- 25700 (10/PRE-007949)
Grupo Parlamentario de En Marea
Lago Peñas, José Manuel e 2 máis
Sobre os datos en materia laboral do último trimestre de 2017 da Enquisa de Poboación Activa
(EPA) na provincia de Lugo
- 25701 (10/PRE-007950)
Grupo Parlamentario de En Marea
Lago Peñas, José Manuel e 2 máis
Sobre os datos en materia laboral do último trimestre de 2017 da Enquisa de Poboación Activa
(EPA) na provincia de Lugo
- 25702 (10/PRE-007951)
Grupo Parlamentario de En Marea
Lago Peñas, José Manuel e 2 máis
Sobre os datos en materia laboral do último trimestre de 2017 da Enquisa de Poboación Activa
(EPA) na provincia de Lugo
- 25719 (10/PRE-007952)
Grupo Parlamentario de En Marea
Lago Peñas, José Manuel e 2 máis
Sobre os datos en materia laboral do último trimestre de 2017 da Enquisa de Poboación Activa
(EPA) na provincia de Lugo
- 25720 (10/PRE-007953)
Grupo Parlamentario de En Marea
Lago Peñas, José Manuel e 2 máis
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Sobre os datos en materia laboral do último trimestre de 2017 da Enquisa de Poboación Activa
(EPA) na provincia de Lugo
- 25727 (10/PRE-007954)
Grupo Parlamentario de En Marea
Lago Peñas, José Manuel e 2 máis
Sobre os datos en materia laboral do último trimestre de 2017 da Enquisa de Poboación Activa
(EPA) na provincia de Lugo
- 25728 (10/PRE-007955)
Grupo Parlamentario de En Marea
Lago Peñas, José Manuel e 2 máis
Sobre os datos en materia laboral do último trimestre de 2017 da Enquisa de Poboación Activa
(EPA) na provincia de Lugo
- 25730 (10/PRE-007956)
Grupo Parlamentario de En Marea
Lago Peñas, José Manuel e 2 máis
Sobre os datos en materia laboral do último trimestre de 2017 da Enquisa de Poboación Activa
(EPA) na provincia de Lugo
- 25732 (10/PRE-007957)
Grupo Parlamentario de En Marea
Lago Peñas, José Manuel e 2 máis
Sobre os datos en materia laboral do último trimestre de 2017 da Enquisa de Poboación Activa
(EPA) na provincia de Lugo
- 25733 (10/PRE-007958)
Grupo Parlamentario de En Marea
Lago Peñas, José Manuel e 2 máis
Sobre os datos en materia laboral do último trimestre de 2017 da Enquisa de Poboación Activa
(EPA) na provincia de Lugo
- 25735 (10/PRE-007959)
Grupo Parlamentario de En Marea
Lago Peñas, José Manuel e 2 máis
Sobre os datos en materia laboral do último trimestre de 2017 da Enquisa de Poboación Activa
(EPA) na provincia de Lugo
- 25736 (10/PRE-007960)
Grupo Parlamentario de En Marea
Lago Peñas, José Manuel e 2 máis
Sobre os datos en materia laboral do último trimestre de 2017 da Enquisa de Poboación Activa
(EPA) na provincia de Lugo
- 25737 (10/PRE-007961)
Grupo Parlamentario de En Marea
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Lago Peñas, José Manuel e 2 máis
Sobre os datos en materia laboral do último trimestre de 2017 da Enquisa de Poboación Activa
(EPA) na provincia de Lugo
- 25739 (10/PRE-007962)
Grupo Parlamentario de En Marea
Lago Peñas, José Manuel e 2 máis
Sobre os datos en materia laboral do último trimestre de 2017 da Enquisa de Poboación Activa
(EPA) na provincia de Lugo
- 25741 (10/PRE-007963)
Grupo Parlamentario de En Marea
Lago Peñas, José Manuel e 2 máis
Sobre os datos en materia laboral do último trimestre de 2017 da Enquisa de Poboación Activa
(EPA) na provincia de Lugo
- 25743 (10/PRE-007964)
Grupo Parlamentario de En Marea
Lago Peñas, José Manuel e 2 máis
Sobre os datos en materia laboral do último trimestre de 2017 da Enquisa de Poboación Activa
(EPA) na provincia de Lugo
- 25744 (10/PRE-007965)
Grupo Parlamentario de En Marea
Lago Peñas, José Manuel e 2 máis
Sobre os datos en materia laboral do último trimestre de 2017 da Enquisa de Poboación Activa
(EPA) na provincia de Lugo
- 25747 (10/PRE-007966)
Grupo Parlamentario de En Marea
Lago Peñas, José Manuel e 2 máis
Sobre os datos en materia laboral do último trimestre de 2017 da Enquisa de Poboación Activa
(EPA) na provincia de Lugo
- 25750 (10/PRE-007967)
Grupo Parlamentario de En Marea
Lago Peñas, José Manuel e 2 máis
Sobre os datos en materia laboral do último trimestre de 2017 da Enquisa de Poboación Activa
(EPA) na provincia de Lugo
- 25753 (10/PRE-007968)
Grupo Parlamentario de En Marea
Lago Peñas, José Manuel e 2 máis
Sobre os datos en materia laboral do último trimestre de 2017 da Enquisa de Poboación Activa
(EPA) na provincia de Lugo
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- 25754 (10/PRE-007969)
Grupo Parlamentario de En Marea
Lago Peñas, José Manuel e 2 máis
Sobre os datos en materia laboral do último trimestre de 2017 da Enquisa de Poboación Activa
(EPA) na provincia de Lugo
- 25761 (10/PRE-007970)
Grupo Parlamentario de En Marea
Lago Peñas, José Manuel e 2 máis
Sobre os datos en materia laboral do último trimestre de 2017 da Enquisa de Poboación Activa
(EPA) na provincia de Ourense
- 25762 (10/PRE-007971)
Grupo Parlamentario de En Marea
Lago Peñas, José Manuel e 2 máis
Sobre os datos en materia laboral do último trimestre de 2017 da Enquisa de Poboación Activa
(EPA) na provincia de Ourense
- 25763 (10/PRE-007972)
Grupo Parlamentario de En Marea
Lago Peñas, José Manuel e 2 máis
Sobre os datos en materia laboral do último trimestre de 2017 da Enquisa de Poboación Activa
(EPA) na provincia de Ourense
- 25764 (10/PRE-007973)
Grupo Parlamentario de En Marea
Lago Peñas, José Manuel e 2 máis
Sobre os datos en materia laboral do último trimestre de 2017 da Enquisa de Poboación Activa
(EPA) na provincia de Ourense
- 25765 (10/PRE-007974)
Grupo Parlamentario de En Marea
Lago Peñas, José Manuel e 2 máis
Sobre os datos en materia laboral do último trimestre de 2017 da Enquisa de Poboación Activa
(EPA) na provincia de Ourense
- 25766 (10/PRE-007975)
Grupo Parlamentario de En Marea
Lago Peñas, José Manuel e 2 máis
Sobre os datos en materia laboral do último trimestre de 2017 da Enquisa de Poboación Activa
(EPA) na provincia de Ourense
- 25767 (10/PRE-007976)
Grupo Parlamentario de En Marea
Lago Peñas, José Manuel e 2 máis
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Sobre os datos en materia laboral do último trimestre de 2017 da Enquisa de Poboación Activa
(EPA) na provincia de Ourense
- 25768 (10/PRE-007977)
Grupo Parlamentario de En Marea
Lago Peñas, José Manuel e 2 máis
Sobre os datos en materia laboral do último trimestre de 2017 da Enquisa de Poboación Activa
(EPA) na provincia de Ourense
- 25769 (10/PRE-007978)
Grupo Parlamentario de En Marea
Lago Peñas, José Manuel e 2 máis
Sobre os datos en materia laboral do último trimestre de 2017 da Enquisa de Poboación Activa
(EPA) na provincia de Ourense
- 25770 (10/PRE-007979)
Grupo Parlamentario de En Marea
Lago Peñas, José Manuel e 2 máis
Sobre os datos en materia laboral do último trimestre de 2017 da Enquisa de Poboación Activa
(EPA) na provincia de Ourense
- 25772 (10/PRE-007980)
Grupo Parlamentario de En Marea
Lago Peñas, José Manuel e 2 máis
Sobre os datos en materia laboral do último trimestre de 2017 da Enquisa de Poboación Activa
(EPA) na provincia de Ourense
- 25785 (10/PRE-007982)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Pierres López, María Luisa e 4 máis
Sobre a implementación por parte das empresas dos plans de igualdade
- 25813 (10/PRE-007983)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Vilán Lorenzo, Patricia e 6 máis
Sobre o proceso de creación do corpo de equipos forestais de investigación e dos equipos de vixilancia de cumprimento
- 25814 (10/PRE-007984)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Vilán Lorenzo, Patricia e 2 máis
Sobre as previsións de actuacións Goberno galego en relación á Rede Natura
- 25820 (10/PRE-007985)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Prado Cores, María Montserrat e 5 máis
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Sobre as novas adxudicacións feitas polo Sergas á empresa Ibérica de Mantemento S.A
- 25829 (10/PRE-007986)
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
- 25832 (10/PRE-007987)
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
- 25835 (10/PRE-007988)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Vilán Lorenzo, Patricia e 2 máis
Sobre que tipo de controis das actuacións contratadas para o servizo de limpeza de marxes en tramos
ﬂuviais de Galicia se realizan polos servizos provinciais da Dirección Xeral de Patrimonio Natural
- 25837 (10/PRE-007989)
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
- 25843 (10/PRE-007990)
Grupo Parlamentario de En Marea
Lago Peñas, José Manuel e 5 máis
Sobre os datos en materia laboral do último trimestre de 2017 da Enquisa de Poboación Activa
(EPA) na provincia de Pontevedra
- 25844 (10/PRE-007991)
Grupo Parlamentario de En Marea
Lago Peñas, José Manuel e 5 máis
Sobre os datos en materia laboral do último trimestre de 2017 da Enquisa de Poboación Activa
(EPA) na provincia de Pontevedra
- 25845 (10/PRE-007992)
Grupo Parlamentario de En Marea
Lago Peñas, José Manuel e 5 máis
Sobre os datos en materia laboral do último trimestre de 2017 da Enquisa de Poboación Activa
(EPA) na provincia de Pontevedra
- 25847 (10/PRE-007993)
Grupo Parlamentario de En Marea
Lago Peñas, José Manuel e 5 máis
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Sobre os datos en materia laboral do último trimestre de 2017 da Enquisa de Poboación Activa
(EPA) na provincia de Pontevedra
- 25848 (10/PRE-007994)
Grupo Parlamentario de En Marea
Lago Peñas, José Manuel e 5 máis
Sobre os datos en materia laboral do último trimestre de 2017 da Enquisa de Poboación Activa
(EPA) na provincia de Pontevedra
- 25849 (10/PRE-007995)
Grupo Parlamentario de En Marea
Lago Peñas, José Manuel e 5 máis
Sobre os datos en materia laboral do último trimestre de 2017 da Enquisa de Poboación Activa
(EPA) na provincia de Pontevedra
- 25850 (10/PRE-007996)
Grupo Parlamentario de En Marea
Lago Peñas, José Manuel e 5 máis
Sobre os datos en materia laboral do último trimestre de 2017 da Enquisa de Poboación Activa
(EPA) na provincia de Pontevedra
- 25851 (10/PRE-007997)
Grupo Parlamentario de En Marea
Lago Peñas, José Manuel e 5 máis
Sobre os datos en materia laboral do último trimestre de 2017 da Enquisa de Poboación Activa
(EPA) na provincia de Pontevedra
- 25852 (10/PRE-007998)
Grupo Parlamentario de En Marea
Lago Peñas, José Manuel e 5 máis
Sobre os datos en materia laboral do último trimestre de 2017 da Enquisa de Poboación Activa
(EPA) na provincia de Pontevedra
- 25853 (10/PRE-007999)
Grupo Parlamentario de En Marea
Lago Peñas, José Manuel e 5 máis
Sobre os datos en materia laboral do último trimestre de 2017 da Enquisa de Poboación Activa
(EPA) na provincia de Pontevedra
- 25854 (10/PRE-008000)
Grupo Parlamentario de En Marea
Lago Peñas, José Manuel e 5 máis
Sobre os datos en materia laboral do último trimestre de 2017 da Enquisa de Poboación Activa
(EPA) na provincia de Pontevedra
- 25855 (10/PRE-008001)
Grupo Parlamentario de En Marea

82340

X lexislatura. Número 262. 16 de febreiro de 2018

BOLETÍN OFICIAL DO PARLAMENTO DE GALICIA

Lago Peñas, José Manuel e 5 máis
Sobre os datos en materia laboral do último trimestre de 2017 da Enquisa de Poboación Activa
(EPA) na provincia de Pontevedra
- 25856 (10/PRE-008002)
Grupo Parlamentario de En Marea
Lago Peñas, José Manuel e 5 máis
Sobre os datos en materia laboral do último trimestre de 2017 da Enquisa de Poboación Activa
(EPA) na provincia de Pontevedra
- 25857 (10/PRE-008003)
Grupo Parlamentario de En Marea
Lago Peñas, José Manuel e 5 máis
Sobre os datos en materia laboral do último trimestre de 2017 da Enquisa de Poboación Activa
(EPA) na provincia de Pontevedra
- 25858 (10/PRE-008004)
Grupo Parlamentario de En Marea
Lago Peñas, José Manuel e 5 máis
Sobre os datos en materia laboral do último trimestre de 2017 da Enquisa de Poboación Activa
(EPA) na provincia de Pontevedra
- 25864 (10/PRE-008005)
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

Admisión da retirada e publicación do acordo
- 24186 (10/PRE-007655)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Prado Cores, María Montserrat e 5 máis
Sobre as previsións do Goberno galego respecto do arranxo das deﬁciencias detectadas polos profesionais e doentes nas instalacións do PAC de Tui
BOPG nº 252, do 02.02.2018
A Mesa admite a retirada solicitada no doc. núm. 25822.

1.4.4.3.1. Preguntas para resposta por escrito reconvertidas en preguntas orais en Comisión

Admisión da solicitude, asignación á Comisión e publicación do acordo
- 11067 (10/PRE-003295)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Díaz Villoslada, Juan Manuel e 2 máis
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Sobre os sistemas de prevención da corrupción, control interno e xestión de riscos implantados polo
Goberno galego nas entidades directamente dependentes que integran o sector público autonómico
A Mesa acorda a súa reconversión, solicitada no doc. núm. 25326, en pregunta con resposta oral
na Comisión 1ª, Institucional, de Administración Xeral, Xustiza e Interior.
Santiago de Compostela, 14 de febreiro de 2018
Diego Calvo Pouso
Vicepresidente 1º

3. Administración do Parlamento de Galicia
3.2. Recursos humanos

Acordo do tribunal cualiﬁcador do concurso para a provisión, por promoción interna,
dun posto de administrativo do Parlamento de Galicia polo que se fai publica a puntuación provisional acadada polo único aspirante na fase de concurso
Por acordo da Mesa do Parlamento do 1 de agosto de 2017 convocáronse probas selectivas para
o ingreso por promoción interna nunha praza do corpo administrativo do Parlamento de Galicia e
aprobáronse as bases reguladoras.
O tribunal cualiﬁcador, na súa reunión do 15 de febreiro de 2018, procedeu á valoración dos méritos
do único aspirante do posto ao que concorre, e que se indica a continuación:
Nome e apelidos:

Fernández Andrade, Manuel

Puntuación total da fase do concurso:

11,5 puntos

De conformidade coa base sexta, apartado segundo, punto terceiro, acordouse a súa publicación, e
o aspirante dispón dun prazo de dez días hábiles, contados a partir do seguinte ao da publicación no
Boletín Oﬁcial do Parlamento de Galicia, para formular reclamacións, dirixidas ao tribunal cualiﬁcador.
Santiago de Compostela, 16 de febreiro de 2018
Xosé Antón Sarmiento Méndez
Presidente do tribunal
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Á MESA DO PARLAMENTO

Manuel Lago Peñas, deputado do Grupo Parlamentar de En Marea, ao abeiro do
disposto no artigo 157 do Regulamento da Cámara, presenta a seguinte Pregunta
para a súa resposta escrita.
Os datos da Enquisa de Poboación Activa do cuarto trimestre de 2017 son moi
preocupantes para Galicia, con variacións negativas en todas as categorías da
EPA e peores en todos os casos aos valores medios do Estado, tanto na
poboación activa, como na poboación ocupada e a desempregada.
Os datos do cuarto trimestre do ano permiten facer unha valoración da evolución
das variables básicas do mercado de traballo en termos anuais, comparado o final
de 2017 co final de 2016.
Ante estes datos proporcionados, tanto polo INE como polo IGE, o Grupo
Parlamentar de En Marea presenta a seguinte pregunta para a súa resposta escrita:
-

Como valora a Xunta de Galicia que só o 28% da redución do desemprego
en 2017 se debese ao aumento do emprego mentres que chega ata o 72% a
porcentaxe de redución do desemprego pola caída da poboación activa,
segundo os datos da EPA que vén de publicar o Instituto Nacional de
Estatística (INE) e o Instituto Galego de Estatística (IGE)?
Santiago de Compostela, 5 de febreiro de 2018.

Asdo.: Manuel Lago Peñas
Deputado do G.P. de En Marea.
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Asinado dixitalmente por:

José Manuel Lago Peñas na data 05/02/2018 19:14:14
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A MESA DO PARLAMENTO
Davide Rodríguez Estévez e Paula Quinteiro Araújo, deputado e deputada
pertencentes ao Grupo Parlamentario de En Marea, ao abeiro do disposto no
artigo 157 do Regulamento da Cámara, presentan a seguinte Pregunta, para a
súa resposta escrita, sobre o atraso nos pagos das axudas da PAC.

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.
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.

82345

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 Pregunta para a súa resposta escrita:
1.- Cal foi o motivo polo que se atrasaron os pagos da PAC do ano 2017 ata a
última data posible?
2.- Ten pensado a Consellería de Medio Rural facer como noutras comunidades
autónomas e adiantar os pagos da PAC ou comezar a pagalas nas primeiras datas
posibles?
Santiago de Compostela, 6 de febreiro de 2018.

Asdo.: Davide Rodríguez Estévez
Paula Quinteiro Araújo
Deputado e deputada do G.P. de En Marea

Asinado dixitalmente por:
David Rodríguez Estévez na data 06/02/2018 13:33:17
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Paula Quinteiro Araújo na data 06/02/2018 13:33:21
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Á Mesa do Parlamento

Partido dos
Socialistas
de Galicia

Juan Manuel Díaz Villoslada e Patricia Vilán Lorenzo, deputado e deputada
pertencentes ao Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, ao abeiro do
disposto no artigo 152 do Regulamento da Cámara, presentan ante esa mesa a
seguinte pregunta para a súa resposta escrita.

Como xa vimos subliñando reiteradamente, os mecanismos de transparencia
funcionan como contrapesos que garanten a protección da cidadanía fronte a
hipotéticas arbitrariedades do poder público e o uso indebido dos cartos ou
patrimonio públicos.

Como tamén lembramos en anteriores iniciativas, un destes aspectos que
reforzarían a nosa calidade democrática é o nivel de información nas relacións do
executivo co poder lexislativo.

O artigo 19.2 da Lei 1/2016, do 18 de xaneiro, de transparencia e bo goberno
establece que a finais de cada ano, a Xunta de Galicia elaborará e publicará no
Portal de transparencia e goberno aberto un informe respecto do grao de
cumprimento dos acordos aprobados polo Parlamento de Galicia nese ano.

Actualmente, figura dispoñible no Portal de transparencia a información relativa
unicamente aos acordos aprobados no Parlamento durante a IX Lexislatura e a X
actual, pero rematado o ano 2017 non figura ningún informe sobre o grao de
cumprimento destes acordos, ou polo menos non se pode acceder a esta
información
substancial
en
“https://transparencia.xunta.gal/outrasorganizacions/relacions-xunta-parlamento”.

Ante esta situación, unha vez máis, o deputado e a deputada que asinan solicitan
en resposta escrita contestación á seguinte pregunta:

Ten previsto realmente o Goberno galego publicar no Portal de transparencia e
goberno aberto o informe referido ao grao de cumprimento pola Xunta de Galicia
dos acordos aprobados polo Parlamento?

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

82348

Grupo Parlamentario

Pazo do Parlamento, 6 de febreiro de 2018

Partido dos
Socialistas
de Galicia

Asinado dixitalmente por:
Juan Manuel Díaz Villoslada na data 06/02/2018 16:12:32
Patricia Vilán Lorenzo na data 06/02/2018 16:12:44
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Á Mesa do Parlamento
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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 152 do Regulamento da
Cámara, presentan ante esa Mesa a seguinte pregunta para a súa
resposta por escrito.
O mércores 17 de xaneiro de 2018 publicouse no DOG a Resolución do
15 de decembro de 2017, da Secretaría Xeral de Emprego, pola que se
dá publicidade ás axudas concedidas ao abeiro da Orde do 29 de
decembro de 2015 pola que se establecen as bases que regulan as
axudas e subvencións para o fomento do emprego a través dos
programas de cooperación coas entidades sen ánimo de lucro, dirixido a
mellorar a empregabilidade e a inserción profesional das persoas mozas
incluídas no ficheiro do Sistema nacional de garantía xuvenil, no
ámbito do Programa operativo de emprego xuvenil na Comunidade
Autónoma de Galicia, e se procede á súa convocatoria para o exercicio
do ano 2016 (Diario Oficial de Galicia número 248, do 30 de
decembro).
Unhas axudas que se presentaron a final de ano, cando acostuman a
resolverse no mes de setembro, dándolle ás organizacións apenas
unhas semanas para formalizaren as contratacións ligadas a estas
subvencións, polo que houbo entidades que non chegaron a tempo e
tiveron que renunciar a algún dos postos.
Segundo confirmaron ao Grupo Socialista dende Down Galicia e as
súas entidades asociadas, este ano deixarán de percibir 176.670 euros,
unha redución moi importante que probablemente obrigará a prescindir
de dez prazas de profesionais que viñan prestando servizos de inserción
laboral, inclusión escolar, formación prelaboral, atención temperá ou de
fomento da vida independente. En total, serán 658 persoas usuarias das
entidades Down de Galicia as que verán mermada a calidade do servizo
recibido, e que estenderá no tempo o seu proceso de inclusión social e
laboral.
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Por todo o exposto, a deputada e o deputado que asinan formulan as
seguintes preguntas para a súa resposta escrita:

Partido dos
Socialistas
de Galicia

1. Porque atrasou a Xunta de Galicia, a respecto doutros anos, a
publicación da orde de axudas dos programas de cooperación
para o fomento de emprego?
2. Cales foron os criterios para a adxudicación destas axudas?
3. Porque reduciu o Goberno a concesión a Down Galicia e as súas
entidades asociadas, da subvención para a contratación de
traballadores de programas de cooperación?
4. Cales son as consecuencias que cre a Xunta de Galicia que pode
ter a redución de dez prazas de profesionais que viñan prestando
servizos de inserción laboral en Down Galicia e nas súas
entidades asociadas?
5. Vai a axilizar a Xunta de Galicia a nova convocatoria de fomento
do emprego para poder incorporar ao equipo de traballo de Down
Galicia e das súas entidades membro, novos profesionais que
poidan contribuír a dar un servizo de calidade ás persoas
usuarias?
6. Ten previsto o Goberno galego mudar a súa tendencia regresiva
na inversión en apoios ao emprego inclusivo?

Pazo do Parlamento, 6 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 06/02/2018 17:49:05
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Partido dos
Socialistas
de Galicia

Noela Blanco Rodríguez, Raúl Fernández Fernández e Julio
Torrado Quintela, deputada e deputados pertencentes ao Grupo
Parlamentario dos Socialistas de Galicia, ao abeiro do disposto no
artigo 152 do Regulamento da Cámara, presentan ante esa Mesa a
seguinte pregunta para a súa reposta por escrito.
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
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
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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, a deputada e os deputados que asinan formulan as
seguintes preguntas para a súa resposta escrita:
1. Ten previsto o Goberno galego construír un novo centro de saúde
en Ribadavia durante a X lexislatura?
2. De ser así, cando se iniciarán esas obras? E cando prevé o
Goberno que podería estar en funcionamento o novo centro?
3. A que se debe o retraso na construción do mesmo, tendo en conta
que o Concello de Ribadavia cedeu os terreos á Xunta de Galicia
no ano 2008?
4. Comunicou o Goberno galego ao Concello de Ribadavia os
motivos polos cales se produce o retraso dun proxecto tan
importante para os veciños e veciñas da comarca do Ribeiro?
5. Que orzamento ten previsto dedicar o Goberno durante o ano
2018 á construción deste centro de saúde?
6. Con que partida dos orzamentos do ano 2018 se vai acometer
dita construción?
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
Asinado dixitalmente por:
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Noela Blanco Rodríguez na data 06/02/2018 17:51:02
Raúl Fernández Fernández na data 06/02/2018 17:51:08
Partido dos
Socialistas
de Galicia

Julio Torrado Quintela na data 06/02/2018 17:51:15
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Patricia Vilán Lorenzo, Juan Manuel Díaz Villoslada e Matilde
Begoña Rodríguez Rumbo, deputadas e deputado pertencentes ao
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, ao abeiro do
disposto no artigo 152 do Regulamento da Cámara, presentan ante esa
Mesa a seguinte pregunta para a súa resposta por escrito.
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 formulan as
seguintes preguntas para a súa resposta escrita:
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 17:55:47
Juan Manuel Díaz Villoslada na data 06/02/2018 17:55:52
Matilde Begoña Rodríguez Rumbo na data 06/02/2018 17:55:58
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Eva Solla Fernández, deputada do Grupo Parlamentar de En Marea, ao abeiro
do disposto no artigo 157 do Regulamento da Cámara, presenta a seguinte
Pregunta para a súa resposta escrita.

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.
Por todo o anterior, o Grupo Parlamentario de En Marea presenta as seguintes
PREGUNTAS:
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-

Considera normal a Xunta de Galicia manter esta situación no Hospital?

-

Cando pensa poñer fin a esta situación?

-

Como pensan poñer fin a esta situación?

-

Ten coñecemento das denuncias interpostas nas inspeccións de traballo e
sanidade?

Santiago de Compostela, 6 de febreiro de 2018.
Asdo.: Eva Solla Fernández
Deputada do G.P. de En Marea.

Asinado dixitalmente por:

Eva Solla Fernández na data 06/02/2018 18:14:19
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Eva Solla Fernández, deputada do Grupo Parlamentar de En Marea, ao abeiro
do disposto no artigo 157 do Regulamento da Cámara, presenta a seguinte
Pregunta para a súa resposta escrita.

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, polo
que no novo edificio non existe, por exemplo, cámara frigorífica. Ademais, as
cámaras actuais do edificio antigo non contan con camilla elevadora, situación
que xa foi denunciada ao Comité de Seguridade e Saúde.
Por todo o anterior, o Grupo Parlamentario de En Marea pregunta:
-

Considera a Xunta de Galicia que é normal ter un Hospital nestas
condicións?

-

Cando ten pensado a Xunta de Galicia poñer fin a esta situación?

82360

-

Como ten pensando a Xunta de Galicia poñer fin a esta situación?

-

Van a habilitar un mortuorio e sala de autopsias no novo edificio?

Santiago de Compostela, 6 de febreiro de 2018.

Asdo.: Eva Solla Fernández
Deputada do G.P. de En Marea.

Asinado dixitalmente por:

Eva Solla Fernández na data 06/02/2018 17:20:02
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Á Mesa do Parlamento
Olalla Rodil Fernández, Luis Bará Torres, Ana Pontón Mondelo, Xosé Luis
Rivas Cruz, Montserrat Prado Cores e Noa Presas Bergantiños, deputadas e
deputados do Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego (BNG), ao abeiro
do disposto no Regulamento da Cámara, presentan a seguinte Pregunta para resposta
escrita, 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 formúlanse as seguintes preguntas para resposta escrita:
- 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?

2
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- En caso de resposta afirmativa, que medidas prevé adoptar? Abriu 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
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José Manuel Pérez Seco e José Antonio Quiroga Díaz, deputados pertencentes ao
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, ao abeiro do disposto no artigo
152 do Regulamento da Cámara, presentan ante esa mesa a seguinte pregunta
para a súa resposta escrita.

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.

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
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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 os deputados que asinan solicitan en resposta escrita contestación ás
seguintes preguntas:

1ª) Vai a Xunta de Galicia atender as demandas do sector, e crear un módulo
específico nos centros de formación e experimentación agroforestal (CFEA) en
gandería ovina e caprina, se for o caso, cando?

2ª) Vai a Xunta de Galicia aportar fondos, impulsar e promover a marca de
garantía Pastores de Galicia?

3ª) Ten a Xunta de Galicia algún programa en marcha, ou vai poñelo, para
facilitar a incorporación de xente nova a este tipo de explotacións, facilitando o
relevo xeracional?

4ª) É consciente o Goberno galego de que a oferta actual galega é incapaz de
satisfacer as demandas da sociedade galega en relación á carne de ovella e de
cabra?

Pazo do Parlamento, 6 de febreiro de 2018
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Manuel Lago Peñas, deputado do Grupo Parlamentar de En Marea, ao abeiro do
disposto no artigo 157 do Regulamento da Cámara, presenta a seguinte Pregunta
para a súa resposta escrita.
Os datos da Enquisa de Poboación Activa do cuarto trimestre de 2017 son moi
preocupantes para Galicia, con variacións negativas en todas as categorías da
EPA e peores en todos os casos aos valores medios do Estado, tanto na
poboación activa, como na poboación ocupada e a desempregada.
Os datos do cuarto trimestre do ano permiten facer unha valoración da evolución
das variables básicas do mercado de traballo en termos anuais, comparado o final
de 2017 co final de 2016.
Ante estes datos proporcionados, tanto polo INE como polo IGE, o Grupo
Parlamentar de En Marea presenta a seguinte pregunta para a súa resposta escrita:
-

Como valora a Xunta de Galicia que en 2017, o cuarto ano da fase alcista
do ciclo económico, a taxa de actividade das persoas máis novas, as que
teñen menos de 25 anos, caera en Galicia mentres que aumentou no
conxunto do Estado, o que agrava o problema do avellentamento laboral
que estamos sufrindo, segundo os datos da EPA que vén de publicar o
Instituto Nacional de Estatística (INE) e o Instituto Galego de Estatística
(IGE)?
Santiago de Compostela, 5 de febreiro de 2018.

Asdo.: Manuel Lago Peñas
Deputado do G.P. de En Marea.
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Manuel Lago Peñas, deputado do Grupo Parlamentar de En Marea, ao abeiro do
disposto no artigo 157 do Regulamento da Cámara, presenta a seguinte Pregunta
para a súa resposta escrita.
Os datos da Enquisa de Poboación Activa do cuarto trimestre de 2017 son moi
preocupantes para Galicia, con variacións negativas en todas as categorías da
EPA e peores en todos os casos aos valores medios do Estado, tanto na
poboación activa, como na poboación ocupada e a desempregada.
Os datos do cuarto trimestre do ano permiten facer unha valoración da evolución
das variables básicas do mercado de traballo en termos anuais, comparado o final
de 2017 co final de 2016.
Ante estes datos proporcionados, tanto polo INE como polo IGE, o Grupo
Parlamentar de En Marea presenta a seguinte pregunta para a súa resposta escrita:
-

Que razóns poden explicar, na opinión da Xunta, que no 2017 Galicia teña
a peor evolución do Estado en emprego masculino, segundo os datos da
EPA que vén de publicar o Instituto Nacional de Estatística (INE) e o
Instituto Galego de Estatística (IGE)?
Santiago de Compostela, 5 de febreiro de 2018.

Asdo.: Manuel Lago Peñas
Deputado do G.P. de En Marea.
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Manuel Lago Peñas, deputado do Grupo Parlamentar de En Marea, ao abeiro do
disposto no artigo 157 do Regulamento da Cámara, presenta a seguinte Pregunta
para a súa resposta escrita.
Os datos da Enquisa de Poboación Activa do cuarto trimestre de 2017 son moi
preocupantes para Galicia, con variacións negativas en todas as categorías da
EPA e peores en todos os casos aos valores medios do Estado, tanto na
poboación activa, como na poboación ocupada e a desempregada.
Os datos do cuarto trimestre do ano permiten facer unha valoración da evolución
das variables básicas do mercado de traballo en termos anuais, comparado o final
de 2017 co final de 2016.
Ante estes datos proporcionados, tanto polo INE como polo IGE, o Grupo
Parlamentar de En Marea presenta a seguinte pregunta para a súa resposta escrita:
-

Como pode explicar o Goberno galego que no 2017 o emprego no sector
primario en Galicia caera en máis de 4.000 persoas mentres que medra no
conxunto do Estado, segundo os datos da EPA que vén de publicar o
Instituto Nacional de Estatística (INE) e o Instituto Galego de Estatística
(IGE)?
Santiago de Compostela, 5 de febreiro de 2018.

Asdo.: Manuel Lago Peñas
Deputado do G.P. de En Marea.
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Eva Solla Fernández, deputada pertencente ao Grupo Parlamentar de En Marea
ao abeiro do artigo 157 do Regulamento da Cámara presenta a seguinte Pregunta
para a súa resposta escrita, relativa á adxudicación do contrato de servizo de
mantemento integral de equipos de anestesia e reanimación da marca “General
Electric” da xerencia de xestión integrada da Coruña.

O Consello de Contas ten posto o foco sobre o fracaso que supuxo a privatización
da electromedicina en Galicia e a opacidade na organización de estes servizos por
parte da administración.
Ese fracaso, materializado polos incumprimentos contractuais de Iberman, tivo
como consecuencia final que o goberno optase por fraccionar os contratos de
mantemento de equipos de electromedicina.
Este fraccionamento, lonxe de arranxar o problema, arroxa aínda máis opacidade e
un funcionamento ineficiente e altamente complicado no que dentro da mesma
xerencia conviven múltiples contratos para facerse cargo do mantemento da
maquinaria, sen persoal presente nos servizos.
Un dos últimos adxudicados foi o contrato relativo ao servizo de mantemento
integral de equipos de anestesia e reanimación da marca “General Electric” da
xerencia de xestión integrada de A Coruña pola vía do procedemento negociado.
Uns equipamentos altamente sensibles polos servizos onde se empregan.
O contrato en cuestión foi adxudicado por un importe de 79.584,45 euros á empresa
“G.E. Healthcare S.A.U.” unha empresa unipersoal, que pertence á mesma matriz
que vende previamente a maquinaria ao Servizo Galego de Saúde e que, sendo
unipersoal ten un volume de vendas de máis de 30 millóns de euros.

82375

Parece pouco operativo que unha empresa sen persoal sexa a que se encargue de
manter os equipos de quirófano e parece, dende logo, pouco responsable fraccionar
ata tal punto este servizo.
Ante estas circunstancias, En Marea pregunta:
1.- Por que a Xunta non retoma o servizo público de electromedicina para o que ten
persoal dispoñible?
2.- Parécelles aceptable e eficiente fraccionar, ata tal punto, o servizo de
electromedicina no mesmo hospital?
3.- Como pode asegurar esta empresa unipersoal o servizo neste caso?

Santiago de Compostela, 7 de febreiro de 2018

Asdo. Eva Solla Fernández
Deputada do GP. de En Marea

Asinado dixitalmente por:

Eva Solla Fernández na data 07/02/2018 09:50:29
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María Dolores Toja Suárez, Patricia Vilán Lorenzo e Juan Manuel Díaz
Villoslada, deputadas e deputado pertencentes o Grupo Parlamentario dos
Socialistas de Galicia. ao abeiro do disposto no artigo 152 do Regulamento da
Cámara, presentan ante esa mesa a seguinte pregunta para a súa resposta escrita.

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 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 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.
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Por iso as deputadas e o deputado que asinan solicitan en resposta escrita
contestación ás seguintes preguntas:

1ª) Como valora o Goberno galego a necesaria incorporación dun psicólogo ou
psicóloga ao persoal do partido xudicial de Carballo?
Partido dos
Socialistas
de Galicia

2ª) Como valora o Goberno galego a necesidade de nomear temporalmente a un
funcionario ou funcionaria de reforzo do corpo de tramitación procesa para o
Xulgado Mixto nº1 de Carballo?

3ª) Como valora o Goberno galego conceder as prolongacións de xornada ás dúas
funcionarias destinadas á oficina do penal?

4ª) Como valora o Goberno galego dotar aos xulgados nº 2 e 3 de Carballo dun
funcionario de reforzo para o corpo de tramitación procesual, máis,
concretamente para a tramitación de asuntos civís?

5ª) Como valora o Goberno galego incorporar un funcionario de auxilio para
reforzar o conxunto dos tres xulgados?

6ª) Pensa o Goberno galego 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 10:36:23
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María Dolores Toja Suárez, Raúl Fernández Fernández e María Luisa Pierres
López, deputadas e deputado pertencentes ao Grupo Parlamentario dos
Socialistas de Galicia, ao abeiro do disposto no artigo 152 do Regulamento da
Cámara, presentan ante esa mesa a seguinte pregunta para a súa resposta escrita.

A noticia da próxima chegada da empresa Estrella Galicia a Vimianzo tivo moi
boa acollida. Ao mesmo tempo vén poñer unha vez máis de actualidade a
necesidade de crear un acceso directo desde a autovía da Costa da Morte ao
parque empresarial que tería por obxecto evitar o grave problema de tránsito
rodado, que se ve obrigado a saír na AC 432, entrando no casco urbano, xirar á
esquerda para coller a AC-552. Trátase ademais dun xiro con moi pouca
visibilidade e bastante perigoso, xa que alí están estacionados os furgóns de
correos. Isto de seguir así, crea un gravísimo problema, tendo que entrar no casco
urbano todo o tránsito procedente da zona norte (Coruña, Ferrol, Santiago e
Madrid).

No Boletín Oficial do Parlamento de Galicia, núm. 81, do 10 de marzo de 2017,
publicábase o texto aprobado da iniciativa 5105 (10/PNP-000425) do Grupo
Parlamentario Popular, que establecía, entre outras cuestións: “... analizando a
viabilidade debe incorporar un enlace co polígono industrial de Vimianzo, en
dirección a Camariñas ...”.

Por iso as deputadas e o deputado que asinan solicitan en resposta escrita
contestación ás seguintes preguntas:

1ª) En que situación se atopa o acordo parlamentario de marzo de 2017, que xa
contemplaba “analizar a viabilidade de incorporar un enlace co polígono
industrial de Vimianzo, en dirección a Camariñas”?

2ª) Cales son as conclusións da análise de viabilidade realizada como
consecuencia da aprobación desta proposición non de lei?

3ª) Ten pensado Goberno galego levar a cabo o enlace de incorporación ao
parque empresarial de Vimianzo, se for o caso, en que prazo e cal é o orzamento?
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María Dolores Toja Suárez e Julio Torrado Quintela, deputada e deputado pertencentes
ao Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, ao abeiro do disposto no artigo 152
do Regulamento da Cámara, presentan ante esa mesa a seguinte pregunta para a súa
resposta escrita.
Partido dos
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Dentro dos acordos con protocolos en vigor que teñen por obxecto que os países da UE
poidan pescar, nunha contorna regulada e xuridicamente segura, os recursos excedentes
nas zonas económicas exclusivas (ZEE) dunha serie de terceiros países, atópase o
realizado con Marrocos que caducará o 14 de xullo. Uns días despois de que o
Executivo comunitario pedise a autorización aos 28 países para iniciar a negociación da
explotación pesqueira por parte da Unión das augas adxacentes ao Sahara Occidental,
abriuse o debate sobre a validez deste acordo.

Aínda que dende o Estado español se tratou de transmitir tranquilidade e descoñecemos
a opinión do Goberno galego ao respecto e o sector afectado mostra a súa preocupación
polas súas posibles consecuencias e os efectos negativos que poida ter.

Por iso a deputada e o deputado que asinan solicitan en resposta escrita contestación ás
seguintes preguntas:

1ª) Cantos barcos galegos e cantos pescadores dos que están a traballar dentro do
acordo de pesca con Marrocos se poden ver afectados se se rompe o devandito acordo?

2ª) De que información dispón o Goberno galego en relación a un posible perigo do
acordo de pesca con Marrocos, se o Tribunal de Xustiza da Unión Europea o considera
sen validez por aplicarse ao Sahara Occidental e ás augas adxacentes?

3ª) Que escenarios contemplou o Goberno galego se non hai acordo de pesca entre a
Unión Europea con Marrocos, como consecuencia de se incluír no convenio as augas
saharianas e adxacentes?

4ª) Ten previsto o Goberno galego conceder axudas para a frota afectada pola perda de
posibilidades de pesca se ao final houbese unha ruptura do acordo de pesca con
Marrocos?

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

82381

Grupo Parlamentario
Pazo do Parlamento, 7 de febreiro de 2018

Asinado dixitalmente por:
Partido dos
Socialistas
de Galicia

María Dolores Toja Suárez na data 07/02/2018 13:46:18
Julio Torrado Quintela na data 07/02/2018 13:46:30

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

82382

Grupo Parlamentario

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 152 do
Regulamento da Cámara, presentan ante esa Mesa a seguinte pregunta
para a súa resposta por escrito.
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
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
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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 formulan as seguintes
preguntas para a súa resposta escrita:
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:
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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 152 do
Regulamento da Cámara, presentan ante esa Mesa a seguinte pregunta
para a súa resposta por escrito.
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.
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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 formulan as seguintes preguntas
para a súa resposta escrita:
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
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Partido dos
Socialistas
de Galicia

María Luisa Pierres López na data 07/02/2018 16:33:23
Patricia Vilán Lorenzo na data 07/02/2018 16:33:28
Matilde Begoña Rodríguez Rumbo na data 07/02/2018 16:33:33
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Concepción Burgo López e Luís Manuel Álvarez Martínez deputada e
deputado pertencentes ao Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, ao
abeiro do disposto no artigo 152 do Regulamento da Cámara, presentan ante
esa mesa a seguinte pregunta para a súa resposta por escrito.
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.
Tamén está en total ruína o Pazo de Dona Urraca, un edificio do século XII
situado moi cerca da muralla e da catedral. Este pazo atópase na Unidade de
Intervención 8 para á que o goberno dirixido polo presidente Touriño
elaborou un proxecto de desenvolvemento que incluía a rehabilitación do
Pazo de Dona Urraca, e que o Sr. Feijoo anulou dicindo que volvía ao Plan
Especial aprobado na VI Lexislatura polo goberno do Partido Popular,
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 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.
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 a
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que 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

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.
Consideramos que a Consellería de Cultura, como máxima responsable do
patrimonio artístico-cultural, non pode quedar calada fronte a esta
desatención dun patrimonio abandonado e en ruínas, máxime cando
rehabilitalos é obriga da Xunta de Galicia como propietaria de todos eles.

Por todo o exposto anteriormente, a deputada e deputado que asinan
formulan as seguintes preguntas para a súa resposta por escrito:

1ª.) Cal é a valoración da Consellería de Cultura da situación de ruína de
múltiples edificios do barrio da Tinería de Lugo, especialmente o Hospital de
San Miguel e o Pazo de Dona Urraca, patrimonio medieval propiedade da
Xunta de Galicia que se atopan no entorno de tres Patrimonios da
Humanidade?
2ª.) Cre a Consellería de Cultura que debe desenvolver algunha iniciativa a
este respecto?
3ª.) Pensa a Consellería que é necesario que a Xunta de Galicia proceda a
rehabilitar o patrimonio citado no barrio da Tinería da cidade de Lugo?

Pazo do Parlamento, 7 de febreiro de 2018

Asinado dixitalmente por:
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Concepción Burgo López e Luís Manuel Álvarez Martínez deputada e
deputado pertencentes ao Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, ao
abeiro do disposto no artigo 152 do Regulamento da Cámara, presentan ante
esa mesa a seguinte pregunta para a súa resposta escrita.
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.
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
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cuxo adarve se percibe perfectamente este espazo degradado do barrio da
Tinería e o patrimonio citado, a catedral de Lugo e o Camiño Primitivo.
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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 anteriormente, a deputada e deputado que asinan
formulan as seguintes preguntas para a sús resposta escrita:

1ª.) Cando vai desenvolver a Xunta de Galicia a Unidade de Intervención 8
no barrio da Tinería de Lugo?
2ª.) Cando vai rematar a Xunta de Galicia a rehabilitación das Unidades
edificatorias que aínda están en ruínas e que son da súa propiedade?
3ª.) Que pensa facer a Xunta de Galicia para impedir a ruína e desaparición
dos edificios medievais do Hospital de San Miguel e o Pazo de Dona Urraca
situados no barrio da Tinería e que son da súa propiedade?

Pazo do Parlamento, 7 de febreiro de 2018

Asinado dixitalmente por:
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Concepción Burgo López e Luís Manuel Álvarez Martínez deputada e
deputado pertencentes ao Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, ao
abeiro do disposto no artigo 152 do Regulamento da Cámara, presentan ante
esa mesa a seguinte pregunta para a súa resposta escrita.

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 a fixación da poboación e ao
crecemento da actividade económica.
O proxecto de rehabilitación comezou hai máis dunha década sobre este
barrio que a finais dos anos 90 estaba en claro proceso de degradación urbana
e de marxinación social, de man da Xunta de Galicia a través do Instituto
Galego de Vivenda e Solo (IGVS). Pódese entender que os comezos foran
difíciles e lentos, pero é máis difícil comprender a clara retardación que este
proxecto está sufrindo dende que chegou ao goberno o Sr. Feijoo.
Pero non parece que a Xunta de Galicia teña a vontade política de impulsar
este barrio e a súa recuperación integral. Nun principio dixo que o remataría
en 2012, máis tarde ampliou o prazo a 2013, pero a comezos de 2018 o
barrio segue a ter moitos edificios sen restaurar nunhas condicións totalmente
degradadas.
Segundo o IGVS, o proxecto inicial tiña por obxectivo a rehabilitación
integral de 44 unidades edificatorias e a xestión de dúas unidades de
intervención. Con elo crearíanse 129 vivendas, 24 locais en planta baixa, 2
edificios de oficinas, un centro de día, unha gardería e un centro de
documentación do Casco Histórico pero a día de hoxe aínda queda moito por
facer.

Por todo o exposto anteriormente, a deputada e deputado que asinan
formulan as seguintes preguntas para a súa resposta escrita:
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1ª.) Cantas unidades edificatorias, pisos e locais comerciais están rematadas
neste momento no barrio da Tinería?
2ª.) Cantas quedan por rematar?
Partido dos
Socialistas
de Galicia

3ª.) Que accións se levaron a cabo nos anos 2014, 2015, 2016 e 2017?
4ª.) Cal foi o investimento realizado en cada un destes anos no barrio da
Tinería.
5ª.) Cando rematará totalmente a rehabilitación da Tinería?

Pazo do Parlamento, 7 de febreiro de 2018

Asinado dixitalmente por:
Maria de la Concepción Burgo López na data 07/02/2018 17:23:32
Luis Manuel Álvarez Matínez na data 07/02/2018 17:23:43
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82398

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
Olalla Rodil Fernández, Luis Bará Torres, Ana Pontón Mondelo, Xosé Luis
Rivas Cruz, Montserrat Prado Cores e Noa Presas Bergantiños, deputadas e
deputados do Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego (BNG), ao abeiro
do disposto no Regulamento da Cámara, presentan a seguinte Pregunta para resposta
escrita, 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.

1

82399

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

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 formúlanse as seguintes preguntas para resposta escrita:
- 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?
- En caso afirmativo, que grao de cumprimento se ten producido dos obxectivos
estratéxicos que contempla o Plan aprobado hai 14 anos?

2

82400

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

- 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

Asinado dixitalmente por:
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82401

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

Olalla Rodil Fernández na data 07/02/2018 17:46:30

María Montserrat Prado Cores na data 07/02/2018 17:46:35

Ana Pontón Mondelo na data 07/02/2018 17:46:36

Xose Luis Rivas Cruz na data 07/02/2018 17:46:37

Noa Presas Bergantiños na data 07/02/2018 17:46:39

Xosé Luis Bará Torres na data 07/02/2018 17:46:40
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82402

Á MESA DO PARLAMENTO

Manuel Lago Peñas, Magdalena Barahona Martín, Antón Sánchez García,
Luca Chao Pérez e Francisco Casal Vidal, deputados e deputadas do Grupo
Parlamentar de En Marea, ao abeiro do disposto no artigo 157 do Regulamento
da Cámara, presentan a seguinte Pregunta para a súa resposta escrita.

A EPA do último trimestre do ano pon de manifesto o fracaso das políticas
populares en materia laboral. Grazas a xestión de Núñez Feijóo, Galicia é a
comunidade autónoma que ten a peor evolución laboral do Estado. En Galicia
cae máis a poboación activa, destrúese máis emprego e medra máis o paro. Aínda
por riba, o emprego que aínda resiste, precarízase, de tal xeito que ter traballo na
nosa terra nin sequera garante o acceso a unha vida digna.

As máis prexudicadas pola destrución do emprego e a diminución da súa
calidade son as de sempre: as mulleres e a mocidade. Non é casual, xa que o
Goberno da Xunta non adoptou as medidas políticas necesarias para afrontar a
súa situación de desvantaxe.

A Coruña non é allea a todo isto. Durante o último trimestre do ano, destruíuse
emprego na provincia e empeoraron as súas condicións, sobre todo para as
persoas máis vulnerables.

Con este modelo produtivo, que privilexia a uns poucos e marxina á maioría
social, é imposible garantir os servizos públicos básicos e, en particular, o futuro
das pensións. Por iso, é urxente derrogar as últimas reformas laborais e establecer
unha lexislación que favoreza o traballo estable e ben remunerado.

82403

Por todo o exposto, as deputadas asinantes presentan a seguinte pregunta para a
súa resposta escrita:

-

Cales son as razóns que en opinión da Xunta de Galicia poden explicar
que no último trimestre de 2017, o cuarto ano da fase alcista do ciclo
económico, se destruíran 6.000 empregos na provincia da Coruña,
segundo os datos da Enquisa de Poboación Activa (EPA) que vén de
publicar o Instituto Nacional de Estatística e o Instituto Galego de
Estatística?

Santiago de Compostela, 7 de febreiro de 2018.

Asinado dixitalmente por:

José Manuel Lago Peñas na data 07/02/2018 16:47:01

Magdalena Barahona Martín na data 07/02/2018 16:47:07

Antón Sánchez García na data 07/02/2018 16:47:16

Luca Chao Pérez na data 07/02/2018 16:47:27

Francisco Casal Vidal na data 07/02/2018 16:47:35

82404

Á MESA DO PARLAMENTO

Manuel Lago Peñas, Magdalena Barahona Martín, Antón Sánchez García,
Luca Chao Pérez e Francisco Casal Vidal, deputados e deputadas do Grupo
Parlamentar de En Marea, ao abeiro do disposto no artigo 157 do Regulamento
da Cámara, presentan a seguinte Pregunta para a súa resposta escrita.

A EPA do último trimestre do ano pon de manifesto o fracaso das políticas
populares en materia laboral. Grazas a xestión de Núñez Feijóo, Galicia é a
comunidade autónoma que ten a peor evolución laboral do Estado. En Galicia
cae máis a poboación activa, destrúese máis emprego e medra máis o paro. Aínda
por riba, o emprego que aínda resiste, precarízase, de tal xeito que ter traballo na
nosa terra nin sequera garante o acceso a unha vida digna.

As máis prexudicadas pola destrución do emprego e a diminución da súa
calidade son as de sempre: as mulleres e a mocidade. Non é casual, xa que o
Goberno da Xunta non adoptou as medidas políticas necesarias para afrontar a
súa situación de desvantaxe.

A Coruña non é allea a todo isto. Durante o último trimestre do ano, destruíuse
emprego na provincia e empeoraron as súas condicións, sobre todo para as
persoas máis vulnerables.

Con este modelo produtivo, que privilexia a uns poucos e marxina á maioría
social, é imposible garantir os servizos públicos básicos e, en particular, o futuro
das pensións. Por iso, é urxente derrogar as últimas reformas laborais e establecer
unha lexislación que favoreza o traballo estable e ben remunerado.

82405

Por todo o exposto, as deputadas asinantes presentan a seguinte pregunta para a
súa resposta escrita:

-

Cales son as razóns que en opinión da Xunta de Galicia poden explicar
que no último trimestre de 2017, o cuarto ano da fase alcista do ciclo
económico, a provincia da Coruña estea entre as dezaseis que máis
emprego perderon en termos relativos, segundo os datos da Enquisa de
Poboación Activa (EPA) que vén de publicar o Instituto Nacional de
Estatística e o Instituto Galego de Estatística?.

Santiago de Compostela, 7 de febreiro de 2018.

Asinado dixitalmente por:

José Manuel Lago Peñas na data 07/02/2018 16:49:47

Magdalena Barahona Martín na data 07/02/2018 16:49:56

Antón Sánchez García na data 07/02/2018 16:50:04

Luca Chao Pérez na data 07/02/2018 16:50:10

Francisco Casal Vidal na data 07/02/2018 16:50:18

82406

Á MESA DO PARLAMENTO

Manuel Lago Peñas, Magdalena Barahona Martín, Antón Sánchez García,
Luca Chao Pérez e Francisco Casal Vidal, deputados e deputadas do Grupo
Parlamentar de En Marea, ao abeiro do disposto no artigo 157 do Regulamento
da Cámara, presentan a seguinte Pregunta para a súa resposta escrita.

A EPA do último trimestre do ano pon de manifesto o fracaso das políticas
populares en materia laboral. Grazas a xestión de Núñez Feijóo, Galicia é a
comunidade autónoma que ten a peor evolución laboral do Estado. En Galicia
cae máis a poboación activa, destrúese máis emprego e medra máis o paro. Aínda
por riba, o emprego que aínda resiste, precarízase, de tal xeito que ter traballo na
nosa terra nin sequera garante o acceso a unha vida digna.

As máis prexudicadas pola destrución do emprego e a diminución da súa
calidade son as de sempre: as mulleres e a mocidade. Non é casual, xa que o
Goberno da Xunta non adoptou as medidas políticas necesarias para afrontar a
súa situación de desvantaxe.

A Coruña non é allea a todo isto. Durante o último trimestre do ano, destruíuse
emprego na provincia e empeoraron as súas condicións, sobre todo para as
persoas máis vulnerables.

Con este modelo produtivo, que privilexia a uns poucos e marxina á maioría
social, é imposible garantir os servizos públicos básicos e, en particular, o futuro
das pensións. Por iso, é urxente derrogar as últimas reformas laborais e establecer
unha lexislación que favoreza o traballo estable e ben remunerado.

82407

Por todo o exposto, as deputadas asinantes presentan a seguinte pregunta para a
súa resposta escrita:

-

Cales son as razóns que en opinión da Xunta de Galicia poden explicar
que no último trimestre de 2017, o carto ano da fase alcista do ciclo
económico, a perda de emprego da provincia de Coruña sexa do 1,3%
fronte ao 0,3% de media no conxunto do estado, o que significa
multiplicar por 4 veces a media, segundo os datos da Enquisa de
Poboación Activa (EPA) que veñen de publicar o Instituto Nacional de
Estatística e o Instituto Galego de Estatística?.
Santiago de Compostela, 7 de febreiro de 2018.

Asinado dixitalmente por:

José Manuel Lago Peñas na data 07/02/2018 11:45:40

Magdalena Barahona Martín na data 07/02/2018 11:45:58

Antón Sánchez García na data 07/02/2018 11:46:06

Luca Chao Pérez na data 07/02/2018 11:46:12

Francisco Casal Vidal na data 07/02/2018 11:46:20

82408

Á MESA DO PARLAMENTO

Manuel Lago Peñas, Magdalena Barahona Martín, Antón Sánchez García,
Luca Chao Pérez e Francisco Casal Vidal, deputados e deputadas do Grupo
Parlamentar de En Marea, ao abeiro do disposto no artigo 157 do Regulamento
da Cámara, presentan a seguinte Pregunta para a súa resposta escrita.

A EPA do último trimestre do ano pon de manifesto o fracaso das políticas
populares en materia laboral. Grazas a xestión de Núñez Feijóo, Galicia é a
comunidade autónoma que ten a peor evolución laboral do Estado. En Galicia
cae máis a poboación activa, destrúese máis emprego e medra máis o paro. Aínda
por riba, o emprego que aínda resiste, precarízase, de tal xeito que ter traballo na
nosa terra nin sequera garante o acceso a unha vida digna.

As máis prexudicadas pola destrución do emprego e a diminución da súa
calidade son as de sempre: as mulleres e a mocidade. Non é casual, xa que o
Goberno da Xunta non adoptou as medidas políticas necesarias para afrontar a
súa situación de desvantaxe.

A Coruña non é allea a todo isto. Durante o último trimestre do ano, destruíuse
emprego na provincia e empeoraron as súas condicións, sobre todo para as
persoas máis vulnerables.

Con este modelo produtivo, que privilexia a uns poucos e marxina á maioría
social, é imposible garantir os servizos públicos básicos e, en particular, o futuro
das pensións. Por iso, é urxente derrogar as últimas reformas laborais e establecer
unha lexislación que favoreza o traballo estable e ben remunerado.

82409

Por todo o exposto, as deputadas asinantes presentan a seguinte pregunta para a
súa resposta escrita:

-

Como explica a Xunta de Galicia que no último trimestre de 2017 A
Coruña perdera case un 3,5% do emprego no sector primario mentres que
no resto do Estado o emprego do sector medrou máis dun 5%, segundo os
datos da Enquisa de Poboación Activa (EPA) que veñen de publicar o
Instituto Nacional de Estatística e o Instituto Galego de Estatística?

Santiago de Compostela, 7 de febreiro de 2018.

Asinado dixitalmente por:

José Manuel Lago Peñas na data 07/02/2018 11:47:20

Magdalena Barahona Martín na data 07/02/2018 11:47:31

Antón Sánchez García na data 07/02/2018 11:47:39

Luca Chao Pérez na data 07/02/2018 11:47:49

Francisco Casal Vidal na data 07/02/2018 11:47:57

82410

Á MESA DO PARLAMENTO

Manuel Lago Peñas, Magdalena Barahona Martín, Antón Sánchez García,
Luca Chao Pérez e Francisco Casal Vidal, deputados e deputadas do Grupo
Parlamentar de En Marea, ao abeiro do disposto no artigo 157 do Regulamento
da Cámara, presentan a seguinte Pregunta para a súa resposta escrita.

A EPA do último trimestre do ano pon de manifesto o fracaso das políticas
populares en materia laboral. Grazas a xestión de Núñez Feijóo, Galicia é a
comunidade autónoma que ten a peor evolución laboral do Estado. En Galicia
cae máis a poboación activa, destrúese máis emprego e medra máis o paro. Aínda
por riba, o emprego que aínda resiste, precarízase, de tal xeito que ter traballo na
nosa terra nin sequera garante o acceso a unha vida digna.

As máis prexudicadas pola destrución do emprego e a diminución da súa
calidade son as de sempre: as mulleres e a mocidade. Non é casual, xa que o
Goberno da Xunta non adoptou as medidas políticas necesarias para afrontar a
súa situación de desvantaxe.

A Coruña non é allea a todo isto. Durante o último trimestre do ano, destruíuse
emprego na provincia e empeoraron as súas condicións, sobre todo para as
persoas máis vulnerables.

Con este modelo produtivo, que privilexia a uns poucos e marxina á maioría
social, é imposible garantir os servizos públicos básicos e, en particular, o futuro
das pensións. Por iso, é urxente derrogar as últimas reformas laborais e establecer
unha lexislación que favoreza o traballo estable e ben remunerado.

82411

Por todo o exposto, as deputadas asinantes presentan a seguinte pregunta para a
súa resposta escrita:

-

Cales son as razóns que en opinión da Xunta de Galicia poden explicar
que no último trimestre de 2017, o cuarto ano da fase alcista do ciclo
económico, na provincia da Coruña se perderan 1.000 empregos no sector
primario, segundo os datos da Enquisa de Poboación Activa (EPA) que
vén de publicar o Instituto Nacional de Estatística e o Instituto Galego de
Estatística?

Santiago de Compostela, 7 de febreiro de 2018.

Asinado dixitalmente por:

José Manuel Lago Peñas na data 07/02/2018 16:57:41

Magdalena Barahona Martín na data 07/02/2018 16:57:45

Antón Sánchez García na data 07/02/2018 16:57:52

Luca Chao Pérez na data 07/02/2018 16:58:14

Francisco Casal Vidal na data 07/02/2018 16:58:21

82412

Á MESA DO PARLAMENTO

Manuel Lago Peñas, Magdalena Barahona Martín, Antón Sánchez García,
Luca Chao Pérez e Francisco Casal Vidal, deputados e deputadas do Grupo
Parlamentar de En Marea, ao abeiro do disposto no artigo 157 do Regulamento
da Cámara, presentan a seguinte Pregunta para a súa resposta escrita.

A EPA do último trimestre do ano pon de manifesto o fracaso das políticas
populares en materia laboral. Grazas a xestión de Núñez Feijóo, Galicia é a
comunidade autónoma que ten a peor evolución laboral do Estado. En Galicia
cae máis a poboación activa, destrúese máis emprego e medra máis o paro. Aínda
por riba, o emprego que aínda resiste, precarízase, de tal xeito que ter traballo na
nosa terra nin sequera garante o acceso a unha vida digna.

As máis prexudicadas pola destrución do emprego e a diminución da súa
calidade son as de sempre: as mulleres e a mocidade. Non é casual, xa que o
Goberno da Xunta non adoptou as medidas políticas necesarias para afrontar a
súa situación de desvantaxe.

A Coruña non é allea a todo isto. Durante o último trimestre do ano, destruíuse
emprego na provincia e empeoraron as súas condicións, sobre todo para as
persoas máis vulnerables.

Con este modelo produtivo, que privilexia a uns poucos e marxina á maioría
social, é imposible garantir os servizos públicos básicos e, en particular, o futuro
das pensións. Por iso, é urxente derrogar as últimas reformas laborais e establecer
unha lexislación que favoreza o traballo estable e ben remunerado.

82413

Por todo o exposto, as deputadas asinantes presentan a seguinte pregunta para a
súa resposta escrita:

-

Cales son as razóns que en opinión da Xunta de Galicia poden explicar
que no último trimestre de 2017, o cuarto ano da fase alcista do ciclo
económico, a provincia da Coruña estea entre as vinte que máis emprego
perderon en termos relativos no sector primario, segundo os datos da
Enquisa de Poboación Activa (EPA) que vén de publicar o Instituto
Nacional de Estatística e o Instituto Galego de Estatística?.

Santiago de Compostela, 7 de febreiro de 2018.

Asinado dixitalmente por:

José Manuel Lago Peñas na data 07/02/2018 16:59:26

Magdalena Barahona Martín na data 07/02/2018 16:59:35

Antón Sánchez García na data 07/02/2018 16:59:53

Luca Chao Pérez na data 07/02/2018 17:00:02

Francisco Casal Vidal na data 07/02/2018 17:00:10

82414

Á MESA DO PARLAMENTO

Manuel Lago Peñas, Magdalena Barahona Martín, Antón Sánchez García,
Luca Chao Pérez e Francisco Casal Vidal, deputados e deputadas do Grupo
Parlamentar de En Marea, ao abeiro do disposto no artigo 157 do Regulamento
da Cámara, presentan a seguinte Pregunta para a súa resposta escrita.

A EPA do último trimestre do ano pon de manifesto o fracaso das políticas
populares en materia laboral. Grazas a xestión de Núñez Feijóo, Galicia é a
comunidade autónoma que ten a peor evolución laboral do Estado. En Galicia
cae máis a poboación activa, destrúese máis emprego e medra máis o paro. Aínda
por riba, o emprego que aínda resiste, precarízase, de tal xeito que ter traballo na
nosa terra nin sequera garante o acceso a unha vida digna.

As máis prexudicadas pola destrución do emprego e a diminución da súa
calidade son as de sempre: as mulleres e a mocidade. Non é casual, xa que o
Goberno da Xunta non adoptou as medidas políticas necesarias para afrontar a
súa situación de desvantaxe.

A Coruña non é allea a todo isto. Durante o último trimestre do ano, destruíuse
emprego na provincia e empeoraron as súas condicións, sobre todo para as
persoas máis vulnerables.

Con este modelo produtivo, que privilexia a uns poucos e marxina á maioría
social, é imposible garantir os servizos públicos básicos e, en particular, o futuro
das pensións. Por iso, é urxente derrogar as últimas reformas laborais e establecer
unha lexislación que favoreza o traballo estable e ben remunerado.

82415

Por todo o exposto, as deputadas asinantes presentan a seguinte pregunta para a
súa resposta escrita:

-

Como explica a Xunta de Galicia que no último trimestre de 2017 A
Coruña perdera máis do 1% do emprego na industria mentres que no resto
do Estado o emprego do sector medraba máis dun 1,5%, segundo os datos
da Enquisa de Poboación Activa (EPA) que veñen de publicar o Instituto
Nacional de Estatística e o Instituto Galego de Estatística?.

Santiago de Compostela, 7 de febreiro de 2018.

Asinado dixitalmente por:

José Manuel Lago Peñas na data 07/02/2018 11:52:15

Magdalena Barahona Martín na data 07/02/2018 11:52:24

Antón Sánchez García na data 07/02/2018 11:52:33

Luca Chao Pérez na data 07/02/2018 11:52:40

Francisco Casal Vidal na data 07/02/2018 11:52:48

82416

Á MESA DO PARLAMENTO

Manuel Lago Peñas, Magdalena Barahona Martín, Antón Sánchez García,
Luca Chao Pérez e Francisco Casal Vidal, deputados e deputadas do Grupo
Parlamentar de En Marea, ao abeiro do disposto no artigo 157 do Regulamento
da Cámara, presentan a seguinte Pregunta para a súa resposta escrita.

A EPA do último trimestre do ano pon de manifesto o fracaso das políticas
populares en materia laboral. Grazas a xestión de Núñez Feijóo, Galicia é a
comunidade autónoma que ten a peor evolución laboral do Estado. En Galicia
cae máis a poboación activa, destrúese máis emprego e medra máis o paro. Aínda
por riba, o emprego que aínda resiste, precarízase, de tal xeito que ter traballo na
nosa terra nin sequera garante o acceso a unha vida digna.

As máis prexudicadas pola destrución do emprego e a diminución da súa
calidade son as de sempre: as mulleres e a mocidade. Non é casual, xa que o
Goberno da Xunta non adoptou as medidas políticas necesarias para afrontar a
súa situación de desvantaxe.

A Coruña non é allea a todo isto. Durante o último trimestre do ano, destruíuse
emprego na provincia e empeoraron as súas condicións, sobre todo para as
persoas máis vulnerables.

Con este modelo produtivo, que privilexia a uns poucos e marxina á maioría
social, é imposible garantir os servizos públicos básicos e, en particular, o futuro
das pensións. Por iso, é urxente derrogar as últimas reformas laborais e establecer
unha lexislación que favoreza o traballo estable e ben remunerado.

82417

Por todo o exposto, as deputadas asinantes presentan a seguinte pregunta para a
súa resposta escrita:

-

Cales son as razóns que en opinión da Xunta de Galicia poden explicar
que no último trimestre de 2017, o cuarto ano da fase alcista do ciclo
económico, na provincia da Coruña se perderan 1.000 empregos no sector
industrial, segundo os datos da Enquisa de Poboación Activa (EPA) que
veñen de publicar o Instituto Nacional de Estatística e o Instituto Galego
de Estatística?.

Santiago de Compostela, 7 de febreiro de 2018.

Asinado dixitalmente por:

José Manuel Lago Peñas na data 07/02/2018 17:02:09

Magdalena Barahona Martín na data 07/02/2018 17:02:19

Antón Sánchez García na data 07/02/2018 17:03:29

Luca Chao Pérez na data 07/02/2018 17:03:36

Francisco Casal Vidal na data 07/02/2018 17:03:48

82418

Á MESA DO PARLAMENTO

Manuel Lago Peñas, Magdalena Barahona Martín, Antón Sánchez García,
Luca Chao Pérez e Francisco Casal Vidal, deputados e deputadas do Grupo
Parlamentar de En Marea, ao abeiro do disposto no artigo 157 do Regulamento
da Cámara, presentan a seguinte Pregunta para a súa resposta escrita.

A EPA do último trimestre do ano pon de manifesto o fracaso das políticas
populares en materia laboral. Grazas a xestión de Núñez Feijóo, Galicia é a
comunidade autónoma que ten a peor evolución laboral do Estado. En Galicia
cae máis a poboación activa, destrúese máis emprego e medra máis o paro. Aínda
por riba, o emprego que aínda resiste, precarízase, de tal xeito que ter traballo na
nosa terra nin sequera garante o acceso a unha vida digna.

As máis prexudicadas pola destrución do emprego e a diminución da súa
calidade son as de sempre: as mulleres e a mocidade. Non é casual, xa que o
Goberno da Xunta non adoptou as medidas políticas necesarias para afrontar a
súa situación de desvantaxe.

A Coruña non é allea a todo isto. Durante o último trimestre do ano, destruíuse
emprego na provincia e empeoraron as súas condicións, sobre todo para as
persoas máis vulnerables.

Con este modelo produtivo, que privilexia a uns poucos e marxina á maioría
social, é imposible garantir os servizos públicos básicos e, en particular, o futuro
das pensións. Por iso, é urxente derrogar as últimas reformas laborais e establecer
unha lexislación que favoreza o traballo estable e ben remunerado.

82419

Por todo o exposto, as deputadas asinantes presentan a seguinte pregunta para a
súa resposta escrita:

-

Cales son as razóns que en opinión da Xunta de Galicia poden explicar
que no último trimestre de 2017, o cuarto ano da fase alcista do ciclo
económico, a provincia da Coruña estea entre as vinte que máis emprego
perderon en termos relativos no sector industrial, segundo os datos da
Enquisa de Poboación Activa (EPA) que veñen de publicar o Instituto
Nacional de Estatística e o Instituto Galego de Estatística?
Santiago de Compostela, 7 de febreiro de 2018.

Asinado dixitalmente por:

José Manuel Lago Peñas na data 07/02/2018 17:04:36

Magdalena Barahona Martín na data 07/02/2018 17:04:45

Antón Sánchez García na data 07/02/2018 17:04:53

Luca Chao Pérez na data 07/02/2018 17:05:00

Francisco Casal Vidal na data 07/02/2018 17:05:11

82420

Á MESA DO PARLAMENTO

Manuel Lago Peñas, Magdalena Barahona Martín, Antón Sánchez García,
Luca Chao Pérez e Francisco Casal Vidal, deputados e deputadas do Grupo
Parlamentar de En Marea, ao abeiro do disposto no artigo 157 do Regulamento
da Cámara, presentan a seguinte Pregunta para a súa resposta escrita.

A EPA do último trimestre do ano pon de manifesto o fracaso das políticas
populares en materia laboral. Grazas a xestión de Núñez Feijóo, Galicia é a
comunidade autónoma que ten a peor evolución laboral do Estado. En Galicia
cae máis a poboación activa, destrúese máis emprego e medra máis o paro. Aínda
por riba, o emprego que aínda resiste, precarízase, de tal xeito que ter traballo na
nosa terra nin sequera garante o acceso a unha vida digna.

As máis prexudicadas pola destrución do emprego e a diminución da súa
calidade son as de sempre: as mulleres e a mocidade. Non é casual, xa que o
Goberno da Xunta non adoptou as medidas políticas necesarias para afrontar a
súa situación de desvantaxe.

A Coruña non é allea a todo isto. Durante o último trimestre do ano, destruíuse
emprego na provincia e empeoraron as súas condicións, sobre todo para as
persoas máis vulnerables.

Con este modelo produtivo, que privilexia a uns poucos e marxina á maioría
social, é imposible garantir os servizos públicos básicos e, en particular, o futuro
das pensións. Por iso, é urxente derrogar as últimas reformas laborais e establecer
unha lexislación que favoreza o traballo estable e ben remunerado.

82421

Por todo o exposto, as deputadas asinantes presentan a seguinte pregunta para a
súa resposta escrita:

-

Como explica a Xunta de Galicia que no último trimestre de 2017 a
destrución do emprego no sector servizos fora maior na Coruña que no
conxunto do Estado, segundo os datos da Enquisa de Poboación Activa
(EPA) que veñen de publicar o Instituto Nacional de Estatística e o
Instituto Galego de Estatística?
Santiago de Compostela, 7 de febreiro de 2018.

Asinado dixitalmente por:

José Manuel Lago Peñas na data 07/02/2018 13:03:58

Magdalena Barahona Martín na data 07/02/2018 13:04:09

Antón Sánchez García na data 07/02/2018 13:04:19

Luca Chao Pérez na data 07/02/2018 13:04:25

Francisco Casal Vidal na data 07/02/2018 13:04:58

82422

Á MESA DO PARLAMENTO

Manuel Lago Peñas, Magdalena Barahona Martín, Antón Sánchez García,
Luca Chao Pérez e Francisco Casal Vidal, deputados e deputadas do Grupo
Parlamentar de En Marea, ao abeiro do disposto no artigo 157 do Regulamento
da Cámara, presentan a seguinte Pregunta para a súa resposta escrita.

A EPA do último trimestre do ano pon de manifesto o fracaso das políticas
populares en materia laboral. Grazas a xestión de Núñez Feijóo, Galicia é a
comunidade autónoma que ten a peor evolución laboral do Estado. En Galicia
cae máis a poboación activa, destrúese máis emprego e medra máis o paro. Aínda
por riba, o emprego que aínda resiste, precarízase, de tal xeito que ter traballo na
nosa terra nin sequera garante o acceso a unha vida digna.

As máis prexudicadas pola destrución do emprego e a diminución da súa
calidade son as de sempre: as mulleres e a mocidade. Non é casual, xa que o
Goberno da Xunta non adoptou as medidas políticas necesarias para afrontar a
súa situación de desvantaxe.

A Coruña non é allea a todo isto. Durante o último trimestre do ano, destruíuse
emprego na provincia e empeoraron as súas condicións, sobre todo para as
persoas máis vulnerables.

Con este modelo produtivo, que privilexia a uns poucos e marxina á maioría
social, é imposible garantir os servizos públicos básicos e, en particular, o futuro
das pensións. Por iso, é urxente derrogar as últimas reformas laborais e establecer
unha lexislación que favoreza o traballo estable e ben remunerado.

82423

Por todo o exposto, as deputadas asinantes presentan a seguinte pregunta para a
súa resposta escrita:

-

Cales son as razóns que en opinión da Xunta de Galicia poden explicar
que no último trimestre de 2017, o cuarto ano da fase alcista do ciclo
económico, a provincia da Coruña perdera 3.200 empregos nos servizos,
segundo os datos da Enquisa de Poboación Activa (EPA) que veñen de
publicar o Instituto Nacional de Estatística e o Instituto Galego de
Estatística?

Santiago de Compostela, 7 de febreiro de 2018.

Asinado dixitalmente por:

José Manuel Lago Peñas na data 07/02/2018 17:53:44

Magdalena Barahona Martín na data 07/02/2018 17:53:53

Antón Sánchez García na data 07/02/2018 17:54:04

Luca Chao Pérez na data 07/02/2018 17:54:10

Francisco Casal Vidal na data 07/02/2018 17:54:16

82424

Á MESA DO PARLAMENTO

Manuel Lago Peñas, Magdalena Barahona Martín, Antón Sánchez García,
Luca Chao Pérez, e Francisco Casal Vidal, deputados e deputadas do Grupo
Parlamentar de En Marea, ao abeiro do disposto no artigo 157 do Regulamento
da Cámara, presentan a seguinte Pregunta para a súa resposta escrita.

A EPA do último trimestre do ano pon de manifesto o fracaso das políticas
populares en materia laboral. Grazas á xestión de Núñez Feijóo, Galicia é a
comunidade autónoma que ten a peor evolución laboral do Estado. En Galicia
cae máis a poboación activa, destrúese máis emprego e medra máis o paro. Aínda
por riba, o emprego que aínda resiste precarízase, de tal xeito que ter traballo na
nosa terra nin sequera garante o acceso a unha vida digna.

As máis prexudicadas pola destrución do emprego e a diminución da súa
calidade son as de sempre: as mulleres e a mocidade. Non é casual, xa que o
Goberno da Xunta non adoptou as medidas políticas necesarias para afrontar a
súa situación de desvantaxe.

A Coruña non é allea a todo isto. Durante o último trimestre do ano, destruíuse
emprego na provincia e empeoraron as súas condicións, sobre todo para as
persoas máis vulnerables.

Con este modelo produtivo, que privilexia a uns poucos e marxina á maioría
social, é imposible garantir os servizos públicos básicos e, en particular, o futuro
das pensións. Por iso, é urxente derrogar as últimas reformas laborais e establecer
unha lexislación que favoreza o traballo estable e ben remunerado.

82425

Por todo o exposto, as deputadas asinantes presentan as seguintes preguntas para
a súa resposta escrita.

-

Cales son as razóns que en opinión da Xunta de Galicia poden explicar
que no último trimestre de 2017, o cuarto ano da fase alcista do ciclo
económico, a provincia da Coruña estea entre as vinte e cinco que máis
emprego perderon en termos relativos nos servizos, segundo os datos da
Enquisa de Poboación Activa (EPA) que veñen de publicar o Instituto
Nacional de Estatística e o Instituto Galego de Estatística?
Santiago de Compostela, 7 de febreiro de 2018.

Asinado dixitalmente por:

José Manuel Lago Peñas na data 07/02/2018 17:07:00

Magdalena Barahona Martín na data 07/02/2018 17:07:13

Antón Sánchez García na data 07/02/2018 17:07:20

Luca Chao Pérez na data 07/02/2018 17:07:28

Francisco Casal Vidal na data 07/02/2018 17:07:37

82426

Á MESA DO PARLAMENTO

Manuel Lago Peñas, Magdalena Barahona Martín, Antón Sánchez García,
Luca Chao Pérez, e Francisco Casal Vidal, deputados e deputadas do Grupo
Parlamentar de En Marea, ao abeiro do disposto no artigo 157 do Regulamento
da Cámara, presentan a seguinte Pregunta para a súa resposta escrita.

A EPA do último trimestre do ano pon de manifesto o fracaso das políticas
populares en materia laboral. Grazas á xestión de Núñez Feijóo, Galicia é a
comunidade autónoma que ten a peor evolución laboral do Estado. En Galicia
cae máis a poboación activa, destrúese máis emprego e medra máis o paro. Aínda
por riba, o emprego que aínda resiste precarízase, de tal xeito que ter traballo na
nosa terra nin sequera garante o acceso a unha vida digna.

As máis prexudicadas pola destrución do emprego e a diminución da súa
calidade son as de sempre: as mulleres e a mocidade. Non é casual, xa que o
Goberno da Xunta non adoptou as medidas políticas necesarias para afrontar a
súa situación de desvantaxe.

A Coruña non é allea a todo isto. Durante o último trimestre do ano, destruíuse
emprego na provincia e empeoraron as súas condicións, sobre todo para as
persoas máis vulnerables.

Con este modelo produtivo, que privilexia a uns poucos e marxina á maioría
social, é imposible garantir os servizos públicos básicos e, en particular, o futuro
das pensións. Por iso, é urxente derrogar as últimas reformas laborais e establecer
unha lexislación que favoreza o traballo estable e ben remunerado.

82427

Por todo o exposto, as deputadas asinantes presentan as seguintes preguntas para
a súa resposta escrita.

-

Cales son as razóns que en opinión da Xunta de Galicia poden explicar
que no último trimestre de 2017, o cuarto ano da fase alcista do ciclo
económico, se destruíran 3.000 empregos de persoas que traballaban como
autónomos na provincia da Coruña, segundo os datos da Enquisa de
Poboación Activa (EPA) que veñen de publicar o Instituto Nacional de
Estatística e o Instituto Galego de Estatística?.

Santiago de Compostela, 7 de febreiro de 2018.

Asinado dixitalmente por:

José Manuel Lago Peñas na data 07/02/2018 17:08:28

Magdalena Barahona Martín na data 07/02/2018 17:08:38

Antón Sánchez García na data 07/02/2018 17:08:47

Luca Chao Pérez na data 07/02/2018 17:08:54

82428

Francisco Casal Vidal na data 07/02/2018 17:09:01

82429

Á MESA DO PARLAMENTO

Manuel Lago Peñas, Magdalena Barahona Martín, Antón Sánchez García,
Luca Chao Pérez, e Francisco Casal Vidal, deputados e deputadas do Grupo
Parlamentar de En Marea, ao abeiro do disposto no artigo 157 do Regulamento
da Cámara, presentan a seguinte Pregunta para a súa resposta escrita.

A EPA do último trimestre do ano pon de manifesto o fracaso das políticas
populares en materia laboral. Grazas á xestión de Núñez Feijóo, Galicia é a
comunidade autónoma que ten a peor evolución laboral do Estado. En Galicia
cae máis a poboación activa, destrúese máis emprego e medra máis o paro. Aínda
por riba, o emprego que aínda resiste precarízase, de tal xeito que ter traballo na
nosa terra nin sequera garante o acceso a unha vida digna.

As máis prexudicadas pola destrución do emprego e a diminución da súa
calidade son as de sempre: as mulleres e a mocidade. Non é casual, xa que o
Goberno da Xunta non adoptou as medidas políticas necesarias para afrontar a
súa situación de desvantaxe.

A Coruña non é allea a todo isto. Durante o último trimestre do ano, destruíuse
emprego na provincia e empeoraron as súas condicións, sobre todo para as
persoas máis vulnerables.

Con este modelo produtivo, que privilexia a uns poucos e marxina á maioría
social, é imposible garantir os servizos públicos básicos e, en particular, o futuro
das pensións. Por iso, é urxente derrogar as últimas reformas laborais e establecer
unha lexislación que favoreza o traballo estable e ben remunerado.

82430

Por todo o exposto, as deputadas asinantes presentan as seguintes preguntas para
a súa resposta escrita.

-

Cales son as razóns que en opinión da Xunta de Galicia poden explicar
que no último trimestre de 2017, o cuarto ano da fase alcista do ciclo
económico, se destruíran 3.000 empregos asalariados na provincia da
Coruña, segundo os datos da Enquisa de Poboación Activa (EPA) que
veñen de publicar o Instituto Nacional de Estatística e o Instituto Galego
de Estatística?.
Santiago de Compostela, 7 de febreiro de 2018.

Asinado dixitalmente por:

José Manuel Lago Peñas na data 07/02/2018 17:42:31

Magdalena Barahona Martín na data 07/02/2018 17:42:49

Antón Sánchez García na data 07/02/2018 17:43:03

Luca Chao Pérez na data 07/02/2018 17:43:11

Francisco Casal Vidal na data 07/02/2018 17:43:21

82431

Á MESA DO PARLAMENTO

Manuel Lago Peñas, Magdalena Barahona Martín, Antón Sánchez García,
Luca Chao Pérez, e Francisco Casal Vidal, deputados e deputadas do Grupo
Parlamentar de En Marea, ao abeiro do disposto no artigo 157 do Regulamento
da Cámara, presentan a seguinte Pregunta para a súa resposta escrita.

A EPA do último trimestre do ano pon de manifesto o fracaso das políticas
populares en materia laboral. Grazas á xestión de Núñez Feijóo, Galicia é a
comunidade autónoma que ten a peor evolución laboral do Estado. En Galicia
cae máis a poboación activa, destrúese máis emprego e medra máis o paro. Aínda
por riba, o emprego que aínda resiste precarízase, de tal xeito que ter traballo na
nosa terra nin sequera garante o acceso a unha vida digna.

As máis prexudicadas pola destrución do emprego e a diminución da súa
calidade son as de sempre: as mulleres e a mocidade. Non é casual, xa que o
Goberno da Xunta non adoptou as medidas políticas necesarias para afrontar a
súa situación de desvantaxe.

A Coruña non é allea a todo isto. Durante o último trimestre do ano, destruíuse
emprego na provincia e empeoraron as súas condicións, sobre todo para as
persoas máis vulnerables.

Con este modelo produtivo, que privilexia a uns poucos e marxina á maioría
social, é imposible garantir os servizos públicos básicos e, en particular, o futuro
das pensións. Por iso, é urxente derrogar as últimas reformas laborais e establecer
unha lexislación que favoreza o traballo estable e ben remunerado.

82432

Por todo o exposto, as deputadas asinantes presentan as seguintes preguntas para
a súa resposta escrita.

-

Cales son as razóns que en opinión da Xunta de Galicia poden explicar
que no último trimestre de 2017, o cuarto ano da fase alcista do ciclo
económico, se destruíran 4.500 empregos a xornada completa na provincia
da Coruña, segundo os datos da Enquisa de Poboación Activa (EPA) que
veñen de publicar o Instituto Nacional de Estatística e o Instituto Galego
de Estatística?.
Santiago de Compostela, 7 de febreiro de 2018.

Asinado dixitalmente por:

José Manuel Lago Peñas na data 07/02/2018 17:12:35

Magdalena Barahona Martín na data 07/02/2018 17:12:46

Antón Sánchez García na data 07/02/2018 17:13:04

Luca Chao Pérez na data 07/02/2018 17:13:11

Francisco Casal Vidal na data 07/02/2018 17:13:31

82433

Á MESA DO PARLAMENTO

Manuel Lago Peñas, Magdalena Barahona Martín, Antón Sánchez García,
Luca Chao Pérez, e Francisco Casal Vidal, deputados e deputadas do Grupo
Parlamentar de En Marea, ao abeiro do disposto no artigo 157 do Regulamento
da Cámara, presentan a seguinte Pregunta para a súa resposta escrita.

A EPA do último trimestre do ano pon de manifesto o fracaso das políticas
populares en materia laboral. Grazas á xestión de Núñez Feijóo, Galicia é a
comunidade autónoma que ten a peor evolución laboral do Estado. En Galicia
cae máis a poboación activa, destrúese máis emprego e medra máis o paro. Aínda
por riba, o emprego que aínda resiste precarízase, de tal xeito que ter traballo na
nosa terra nin sequera garante o acceso a unha vida digna.

As máis prexudicadas pola destrución do emprego e a diminución da súa
calidade son as de sempre: as mulleres e a mocidade. Non é casual, xa que o
Goberno da Xunta non adoptou as medidas políticas necesarias para afrontar a
súa situación de desvantaxe.

A Coruña non é allea a todo isto. Durante o último trimestre do ano, destruíuse
emprego na provincia e empeoraron as súas condicións, sobre todo para as
persoas máis vulnerables.

Con este modelo produtivo, que privilexia a uns poucos e marxina á maioría
social, é imposible garantir os servizos públicos básicos e, en particular, o futuro
das pensións. Por iso, é urxente derrogar as últimas reformas laborais e establecer
unha lexislación que favoreza o traballo estable e ben remunerado.

82434

Por todo o exposto, as deputadas asinantes presentan as seguintes preguntas para
a súa resposta escrita.

-

Cales son as razóns que en opinión da Xunta de Galicia poden explicar
que no último trimestre de 2017, o cuarto ano da fase alcista do ciclo
económico, na provincia da Coruña se destruíran 2.600 empregos a tempo
completo ocupados por mulleres mentres que medraba o número de
mulleres traballando a tempo parcial, segundo os datos da Enquisa de
Poboación Activa (EPA) que veñen de publicar o Instituto Nacional de
Estatística e o Instituto Galego de Estatística?.

Santiago de Compostela, 7 de febreiro de 2018.

Asinado dixitalmente por:

José Manuel Lago Peñas na data 07/02/2018 17:16:10

Magdalena Barahona Martín na data 07/02/2018 17:16:20

Antón Sánchez García na data 07/02/2018 17:16:33

Luca Chao Pérez na data 07/02/2018 17:16:42

82435

Francisco Casal Vidal na data 07/02/2018 17:16:49

82436

Á MESA DO PARLAMENTO

Manuel Lago Peñas, Magdalena Barahona Martín, Antón Sánchez García,
Luca Chao Pérez, e Francisco Casal Vidal, deputados e deputadas do Grupo
Parlamentar de En Marea, ao abeiro do disposto no artigo 157 do Regulamento
da Cámara, presentan a seguinte Pregunta para a súa resposta escrita.

A EPA do último trimestre do ano pon de manifesto o fracaso das políticas
populares en materia laboral. Grazas á xestión de Núñez Feijóo, Galicia é a
comunidade autónoma que ten a peor evolución laboral do Estado. En Galicia
cae máis a poboación activa, destrúese máis emprego e medra máis o paro. Aínda
por riba, o emprego que aínda resiste precarízase, de tal xeito que ter traballo na
nosa terra nin sequera garante o acceso a unha vida digna.

As máis prexudicadas pola destrución do emprego e a diminución da súa
calidade son as de sempre: as mulleres e a mocidade. Non é casual, xa que o
Goberno da Xunta non adoptou as medidas políticas necesarias para afrontar a
súa situación de desvantaxe.

A Coruña non é allea a todo isto. Durante o último trimestre do ano, destruíuse
emprego na provincia e empeoraron as súas condicións, sobre todo para as
persoas máis vulnerables.

Con este modelo produtivo, que privilexia a uns poucos e marxina á maioría
social, é imposible garantir os servizos públicos básicos e, en particular, o futuro
das pensións. Por iso, é urxente derrogar as últimas reformas laborais e establecer
unha lexislación que favoreza o traballo estable e ben remunerado.

82437

Por todo o exposto, as deputadas asinantes presentan as seguintes preguntas para
a súa resposta escrita.

-

Cales son as razóns que en opinión da Xunta de Galicia poden explicar
que no último trimestre de 2017, o cuarto ano da fase alcista do ciclo
económico, a taxa de paro non só non baixa senón que mesmo se
incrementa en dúas decimas na provincia da Coruña, segundo os datos da
Enquisa de Poboación Activa (EPA) que veñen de publicar o Instituto
Nacional de Estatística e o Instituto Galego de Estatística?.

Santiago de Compostela, 7 de febreiro de 2018.

Asinado dixitalmente por:

José Manuel Lago Peñas na data 07/02/2018 17:17:57

Magdalena Barahona Martín na data 07/02/2018 17:18:09

Antón Sánchez García na data 07/02/2018 17:18:20

Francisco Casal Vidal na data 07/02/2018 17:18:27

82438

Luca Chao Pérez na data 07/02/2018 17:18:43

82439

Á MESA DO PARLAMENTO

Manuel Lago Peñas, Magdalena Barahona Martín, Antón Sánchez García,
Luca Chao Pérez, e Francisco Casal Vidal, deputados e deputadas do Grupo
Parlamentar de En Marea, ao abeiro do disposto no artigo 157 do Regulamento
da Cámara, presentan a seguinte Pregunta para a súa resposta escrita.

A EPA do último trimestre do ano pon de manifesto o fracaso das políticas
populares en materia laboral. Grazas á xestión de Núñez Feijóo, Galicia é a
comunidade autónoma que ten a peor evolución laboral do Estado. En Galicia
cae máis a poboación activa, destrúese máis emprego e medra máis o paro. Aínda
por riba, o emprego que aínda resiste precarízase, de tal xeito que ter traballo na
nosa terra nin sequera garante o acceso a unha vida digna.

As máis prexudicadas pola destrución do emprego e a diminución da súa
calidade son as de sempre: as mulleres e a mocidade. Non é casual, xa que o
Goberno da Xunta non adoptou as medidas políticas necesarias para afrontar a
súa situación de desvantaxe.

A Coruña non é allea a todo isto. Durante o último trimestre do ano, destruíuse
emprego na provincia e empeoraron as súas condicións, sobre todo para as
persoas máis vulnerables.

Con este modelo produtivo, que privilexia a uns poucos e marxina á maioría
social, é imposible garantir os servizos públicos básicos e, en particular, o futuro
das pensións. Por iso, é urxente derrogar as últimas reformas laborais e establecer
unha lexislación que favoreza o traballo estable e ben remunerado.

82440

Por todo o exposto, as deputadas asinantes presentan as seguintes preguntas para
a súa resposta escrita.

-

Cales son as razóns que en opinión da Xunta de Galicia poden explicar
que no último trimestre de 2017, o cuarto ano da fase alcista do ciclo
económico, na provincia da Coruña o numero de persoas en desemprego
non aumentara tendo en conta que a destrución de emprego nese mesmo
período foi de 6.000 persoas, segundo os datos da Enquisa de Poboación
Activa (EPA) que veñen de publicar o Instituto Nacional de Estatística e o
Instituto Galego de Estatística?.
Santiago de Compostela, 7 de febreiro de 2018.

Asinado dixitalmente por:

José Manuel Lago Peñas na data 07/02/2018 17:19:40

Magdalena Barahona Martín na data 07/02/2018 17:19:47

Antón Sánchez García na data 07/02/2018 17:19:55

Luca Chao Pérez na data 07/02/2018 17:20:02

82441

Francisco Casal Vidal na data 07/02/2018 17:20:09

82442

Á MESA DO PARLAMENTO

Manuel Lago Peñas, Magdalena Barahona Martín, Antón Sánchez García,
Luca Chao Pérez, e Francisco Casal Vidal, deputados e deputadas do Grupo
Parlamentar de En Marea, ao abeiro do disposto no artigo 157 do Regulamento
da Cámara, presentan a seguinte Pregunta para a súa resposta escrita.

A EPA do último trimestre do ano pon de manifesto o fracaso das políticas
populares en materia laboral. Grazas á xestión de Núñez Feijóo, Galicia é a
comunidade autónoma que ten a peor evolución laboral do Estado. En Galicia
cae máis a poboación activa, destrúese máis emprego e medra máis o paro. Aínda
por riba, o emprego que aínda resiste precarízase, de tal xeito que ter traballo na
nosa terra nin sequera garante o acceso a unha vida digna.

As máis prexudicadas pola destrución do emprego e a diminución da súa
calidade son as de sempre: as mulleres e a mocidade. Non é casual, xa que o
Goberno da Xunta non adoptou as medidas políticas necesarias para afrontar a
súa situación de desvantaxe.

A Coruña non é allea a todo isto. Durante o último trimestre do ano, destruíuse
emprego na provincia e empeoraron as súas condicións, sobre todo para as
persoas máis vulnerables.

Con este modelo produtivo, que privilexia a uns poucos e marxina á maioría
social, é imposible garantir os servizos públicos básicos e, en particular, o futuro
das pensións. Por iso, é urxente derrogar as últimas reformas laborais e establecer
unha lexislación que favoreza o traballo estable e ben remunerado.

82443

Por todo o exposto, as deputadas asinantes presentan as seguintes preguntas para
a súa resposta escrita:

-

Cales son as razóns que en opinión da Xunta de Galicia poden explicar
que no último trimestre de 2017, o cuarto ano da fase alcista do ciclo
económico, se destruíran 3.000 empregos no sector privado na provincia
da Coruña, segundo os datos da Enquisa de Poboación Activa (EPA) que
veñen de publicar o Instituto Nacional de Estatística e o Instituto Galego
de Estatística?

Santiago de Compostela, 7 de febreiro de 2018.

Asinado dixitalmente por:

José Manuel Lago Peñas na data 07/02/2018 17:21:09

Magdalena Barahona Martín na data 07/02/2018 17:21:20

Antón Sánchez García na data 07/02/2018 17:21:28

Luca Chao Pérez na data 07/02/2018 17:21:39

82444

Francisco Casal Vidal na data 07/02/2018 17:21:49

82445

Á MESA DO PARLAMENTO

Manuel Lago Peñas, Magdalena Barahona Martín, Antón Sánchez García,
Luca Chao Pérez, e Francisco Casal Vidal, deputados e deputadas do Grupo
Parlamentar de En Marea, ao abeiro do disposto no artigo 157 do Regulamento
da Cámara, presentan a seguinte Pregunta para a súa resposta escrita.

A EPA do último trimestre do ano pon de manifesto o fracaso das políticas
populares en materia laboral. Grazas á xestión de Núñez Feijóo, Galicia é a
comunidade autónoma que ten a peor evolución laboral do Estado. En Galicia
cae máis a poboación activa, destrúese máis emprego e medra máis o paro. Aínda
por riba, o emprego que aínda resiste precarízase, de tal xeito que ter traballo na
nosa terra nin sequera garante o acceso a unha vida digna.

As máis prexudicadas pola destrución do emprego e a diminución da súa
calidade son as de sempre: as mulleres e a mocidade. Non é casual, xa que o
Goberno da Xunta non adoptou as medidas políticas necesarias para afrontar a
súa situación de desvantaxe.

A Coruña non é allea a todo isto. Durante o último trimestre do ano, destruíuse
emprego na provincia e empeoraron as súas condicións, sobre todo para as
persoas máis vulnerables.

Con este modelo produtivo, que privilexia a uns poucos e marxina á maioría
social, é imposible garantir os servizos públicos básicos e, en particular, o futuro
das pensións. Por iso, é urxente derrogar as últimas reformas laborais e establecer
unha lexislación que favoreza o traballo estable e ben remunerado.

82446

Por todo o exposto, as deputadas asinantes presentan as seguintes preguntas para
a súa resposta escrita:

-

Cales son as razóns que en opinión da Xunta de Galicia poden explicar
que no último trimestre de 2017, o cuarto ano da fase alcista do ciclo
económico, se destruíran 2.600 empregos de mozos e mozas entre 16 e 24
anos na provincia da Coruña, segundo os datos da Enquisa de Poboación
Activa (EPA) que vén de publicar o Instituto Nacional de Estatística e o
Instituto Galego de Estatística?

Santiago de Compostela, 7 de febreiro de 2018.

Asinado dixitalmente por:

José Manuel Lago Peñas na data 07/02/2018 17:22:42

Magdalena Barahona Martín na data 07/02/2018 17:22:49

Antón Sánchez García na data 07/02/2018 17:22:56

Luca Chao Pérez na data 07/02/2018 17:23:10

82447

Francisco Casal Vidal na data 07/02/2018 17:23:20

82448

Á MESA DO PARLAMENTO

Manuel Lago Peñas, Magdalena Barahona Martín, Antón Sánchez García,
Luca Chao Pérez, e Francisco Casal Vidal, deputados e deputadas do Grupo
Parlamentar de En Marea, ao abeiro do disposto no artigo 157 do Regulamento
da Cámara, presentan a seguinte Pregunta para a súa resposta escrita.

A EPA do último trimestre do ano pon de manifesto o fracaso das políticas
populares en materia laboral. Grazas á xestión de Núñez Feijóo, Galicia é a
comunidade autónoma que ten a peor evolución laboral do Estado. En Galicia
cae máis a poboación activa, destrúese máis emprego e medra máis o paro. Aínda
por riba, o emprego que aínda resiste precarízase, de tal xeito que ter traballo na
nosa terra nin sequera garante o acceso a unha vida digna.

As máis prexudicadas pola destrución do emprego e a diminución da súa
calidade son as de sempre: as mulleres e a mocidade. Non é casual, xa que o
Goberno da Xunta non adoptou as medidas políticas necesarias para afrontar a
súa situación de desvantaxe.

A Coruña non é allea a todo isto. Durante o último trimestre do ano, destruíuse
emprego na provincia e empeoraron as súas condicións, sobre todo para as
persoas máis vulnerables.

Con este modelo produtivo, que privilexia a uns poucos e marxina á maioría
social, é imposible garantir os servizos públicos básicos e, en particular, o futuro
das pensións. Por iso, é urxente derrogar as últimas reformas laborais e establecer
unha lexislación que favoreza o traballo estable e ben remunerado.

82449

Por todo o exposto, as deputadas asinantes presentan as seguintes preguntas para
a súa resposta escrita:

-

Cales son as razóns que en opinión da Xunta de Galicia poden explicar
que no último trimestre de 2017, o cuarto ano da fase alcista do ciclo
económico, 1.300 mulleres perderan o emprego na provincia da Coruña,
segundo os datos da Enquisa de Poboación Activa (EPA) que vén de
publicar o Instituto Nacional de Estatística e o Instituto Galego de
Estatística?

Santiago de Compostela, 7 de febreiro de 2018.

Asinado dixitalmente por:

José Manuel Lago Peñas na data 07/02/2018 17:24:12

Magdalena Barahona Martín na data 07/02/2018 17:24:22

Luca Chao Pérez na data 07/02/2018 17:24:29

Francisco Casal Vidal na data 07/02/2018 17:24:37

82450

Antón Sánchez García na data 07/02/2018 17:24:50

82451

Á MESA DO PARLAMENTO

Manuel Lago Peñas, Magdalena Barahona Martín, Antón Sánchez García,
Luca Chao Pérez, e Francisco Casal Vidal, deputados e deputadas do Grupo
Parlamentar de En Marea, ao abeiro do disposto no artigo 157 do Regulamento
da Cámara, presentan a seguinte Pregunta para a súa resposta escrita.

A EPA do último trimestre do ano pon de manifesto o fracaso das políticas
populares en materia laboral. Grazas á xestión de Núñez Feijóo, Galicia é a
comunidade autónoma que ten a peor evolución laboral do Estado. En Galicia
cae máis a poboación activa, destrúese máis emprego e medra máis o paro. Aínda
por riba, o emprego que aínda resiste precarízase, de tal xeito que ter traballo na
nosa terra nin sequera garante o acceso a unha vida digna.

As máis prexudicadas pola destrución do emprego e a diminución da súa
calidade son as de sempre: as mulleres e a mocidade. Non é casual, xa que o
Goberno da Xunta non adoptou as medidas políticas necesarias para afrontar a
súa situación de desvantaxe.

A Coruña non é allea a todo isto. Durante o último trimestre do ano, destruíuse
emprego na provincia e empeoraron as súas condicións, sobre todo para as
persoas máis vulnerables.

Con este modelo produtivo, que privilexia a uns poucos e marxina á maioría
social, é imposible garantir os servizos públicos básicos e, en particular, o futuro
das pensións. Por iso, é urxente derrogar as últimas reformas laborais e establecer
unha lexislación que favoreza o traballo estable e ben remunerado.

82452

Por todo o exposto, as deputadas asinantes presentan as seguintes preguntas para
a súa resposta escrita:

-

Cales son as razóns que en opinión da Xunta de Galicia poden explicar
que no último trimestre de 2017, o cuarto ano da fase alcista do ciclo
económico, na provincia da Coruña se crearan 1.300 postos de traballo a
tempo parcial ocupados por mulleres ao mesmo tempo que se destruían
2.800 postos de traballo a tempo parcial ocupados por homes, segundo os
datos da Enquisa de Poboación Activa (EPA) que vén de publicar o
Instituto Nacional de Estatística e o Instituto Galego de Estatística?

Santiago de Compostela, 7 de febreiro de 2018.

Asinado dixitalmente por:

José Manuel Lago Peñas na data 07/02/2018 17:25:38

Magdalena Barahona Martín na data 07/02/2018 17:25:45

Antón Sánchez García na data 07/02/2018 17:25:52

Luca Chao Pérez na data 07/02/2018 17:25:59

82453

Francisco Casal Vidal na data 07/02/2018 17:26:06

82454

Á MESA DO PARLAMENTO

Manuel Lago Peñas, Magdalena Barahona Martín, Antón Sánchez García,
Luca Chao Pérez, e Francisco Casal Vidal, deputados e deputadas do Grupo
Parlamentar de En Marea, ao abeiro do disposto no artigo 157 do Regulamento
da Cámara, presentan a seguinte Pregunta para a súa resposta escrita.

A EPA do último trimestre do ano pon de manifesto o fracaso das políticas
populares en materia laboral. Grazas á xestión de Núñez Feijóo, Galicia é a
comunidade autónoma que ten a peor evolución laboral do Estado. En Galicia
cae máis a poboación activa, destrúese máis emprego e medra máis o paro. Aínda
por riba, o emprego que aínda resiste precarízase, de tal xeito que ter traballo na
nosa terra nin sequera garante o acceso a unha vida digna.

As máis prexudicadas pola destrución do emprego e a diminución da súa
calidade son as de sempre: as mulleres e a mocidade. Non é casual, xa que o
Goberno da Xunta non adoptou as medidas políticas necesarias para afrontar a
súa situación de desvantaxe.

A Coruña non é allea a todo isto. Durante o último trimestre do ano, destruíuse
emprego na provincia e empeoraron as súas condicións, sobre todo para as
persoas máis vulnerables.

Con este modelo produtivo, que privilexia a uns poucos e marxina á maioría
social, é imposible garantir os servizos públicos básicos e, en particular, o futuro
das pensións. Por iso, é urxente derrogar as últimas reformas laborais e establecer
unha lexislación que favoreza o traballo estable e ben remunerado.

82455

Por todo o exposto, as deputadas asinantes presentan as seguintes preguntas para
a súa resposta escrita:

-

Cales son as razóns que en opinión da Xunta de Galicia poden explicar
que no último trimestre de 2017, o cuarto ano da fase alcista do ciclo
económico, na provincia da Coruña descendera en 6.000 persoas o número
de activas, segundo os datos da Enquisa de Poboación Activa (EPA) que
vén de publicar o Instituto Nacional de Estatística e o Instituto Galego de
Estatística?

Santiago de Compostela, 7 de febreiro de 2018.

Asinado dixitalmente por:

José Manuel Lago Peñas na data 07/02/2018 17:26:53

Magdalena Barahona Martín na data 07/02/2018 17:27:02

Antón Sánchez García na data 07/02/2018 17:27:11

Luca Chao Pérez na data 07/02/2018 17:27:17

82456

Francisco Casal Vidal na data 07/02/2018 17:27:28

82457

Á MESA DO PARLAMENTO

Manuel Lago Peñas, Magdalena Barahona Martín, Antón Sánchez García,
Luca Chao Pérez, e Francisco Casal Vidal, deputados e deputadas do Grupo
Parlamentar de En Marea, ao abeiro do disposto no artigo 157 do Regulamento
da Cámara, presentan a seguinte Pregunta para a súa resposta escrita.

A EPA do último trimestre do ano pon de manifesto o fracaso das políticas
populares en materia laboral. Grazas á xestión de Núñez Feijóo, Galicia é a
comunidade autónoma que ten a peor evolución laboral do Estado. En Galicia
cae máis a poboación activa, destrúese máis emprego e medra máis o paro. Aínda
por riba, o emprego que aínda resiste precarízase, de tal xeito que ter traballo na
nosa terra nin sequera garante o acceso a unha vida digna.

As máis prexudicadas pola destrución do emprego e a diminución da súa
calidade son as de sempre: as mulleres e a mocidade. Non é casual, xa que o
Goberno da Xunta non adoptou as medidas políticas necesarias para afrontar a
súa situación de desvantaxe.

A Coruña non é allea a todo isto. Durante o último trimestre do ano, destruíuse
emprego na provincia e empeoraron as súas condicións, sobre todo para as
persoas máis vulnerables.

Con este modelo produtivo, que privilexia a uns poucos e marxina á maioría
social, é imposible garantir os servizos públicos básicos e, en particular, o futuro
das pensións. Por iso, é urxente derrogar as últimas reformas laborais e establecer
unha lexislación que favoreza o traballo estable e ben remunerado.

82458

Por todo o exposto, as deputadas asinantes presentan as seguintes preguntas para
a súa resposta escrita:

-

Cales son as razóns que en opinión da Xunta de Galicia poden explicar
que no último trimestre de 2017, o cuarto ano da fase alcista do ciclo
económico, na provincia da Coruña descendera en 2.600 o número de
mulleres activas, segundo os datos da Enquisa de Poboación Activa (EPA)
que vén de publicar o Instituto Nacional de Estatística e o Instituto Galego
de Estatística?

Santiago de Compostela, 7 de febreiro de 2018.

Asinado dixitalmente por:

José Manuel Lago Peñas na data 07/02/2018 17:28:28

Magdalena Barahona Martín na data 07/02/2018 17:33:51

Antón Sánchez García na data 07/02/2018 17:33:58

Luca Chao Pérez na data 07/02/2018 17:34:07

82459

Francisco Casal Vidal na data 07/02/2018 17:34:15

82460

Á MESA DO PARLAMENTO

Manuel Lago Peñas, Magdalena Barahona Martín, Antón Sánchez García,
Luca Chao Pérez, e Francisco Casal Vidal, deputados e deputadas do Grupo
Parlamentar de En Marea, ao abeiro do disposto no artigo 157 do Regulamento
da Cámara, presentan a seguinte Pregunta para a súa resposta escrita.

A EPA do último trimestre do ano pon de manifesto o fracaso das políticas
populares en materia laboral. Grazas á xestión de Núñez Feijóo, Galicia é a
comunidade autónoma que ten a peor evolución laboral do Estado. En Galicia
cae máis a poboación activa, destrúese máis emprego e medra máis o paro. Aínda
por riba, o emprego que aínda resiste precarízase, de tal xeito que ter traballo na
nosa terra nin sequera garante o acceso a unha vida digna.

As máis prexudicadas pola destrución do emprego e a diminución da súa
calidade son as de sempre: as mulleres e a mocidade. Non é casual, xa que o
Goberno da Xunta non adoptou as medidas políticas necesarias para afrontar a
súa situación de desvantaxe.

A Coruña non é allea a todo isto. Durante o último trimestre do ano, destruíuse
emprego na provincia e empeoraron as súas condicións, sobre todo para as
persoas máis vulnerables.

Con este modelo produtivo, que privilexia a uns poucos e marxina á maioría
social, é imposible garantir os servizos públicos básicos e, en particular, o futuro
das pensións. Por iso, é urxente derrogar as últimas reformas laborais e establecer
unha lexislación que favoreza o traballo estable e ben remunerado.

82461

Por todo o exposto, as deputadas asinantes presentan as seguintes preguntas para
a súa resposta escrita:

-

Cales son as razóns que en opinión da Xunta de Galicia poden explicar
que no último trimestre de 2017, o cuarto ano da fase alcista do ciclo
económico, na provincia da Coruña descendera en 1.600 o número de
mozas e mozos activos entre 25 e 34 anos, segundo os datos da Enquisa de
Poboación Activa (EPA) que vén de publicar o Instituto Nacional de
Estatística e o Instituto Galego de Estatística?

Santiago de Compostela, 7 de febreiro de 2018.

Asinado dixitalmente por:

José Manuel Lago Peñas na data 07/02/2018 17:35:27

Magdalena Barahona Martín na data 07/02/2018 17:35:43

Antón Sánchez García na data 07/02/2018 17:35:57

Luca Chao Pérez na data 07/02/2018 17:36:04

82462

Francisco Casal Vidal na data 07/02/2018 17:36:17

82463

Á MESA DO PARLAMENTO

Manuel Lago Peñas, Magdalena Barahona Martín, Antón Sánchez García,
Luca Chao Pérez, e Francisco Casal Vidal, deputados e deputadas do Grupo
Parlamentar de En Marea, ao abeiro do disposto no artigo 157 do Regulamento
da Cámara, presentan a seguinte Pregunta para a súa resposta escrita.

A EPA do último trimestre do ano pon de manifesto o fracaso das políticas
populares en materia laboral. Grazas á xestión de Núñez Feijóo, Galicia é a
comunidade autónoma que ten a peor evolución laboral do Estado. En Galicia
cae máis a poboación activa, destrúese máis emprego e medra máis o paro. Aínda
por riba, o emprego que aínda resiste precarízase, de tal xeito que ter traballo na
nosa terra nin sequera garante o acceso a unha vida digna.

As máis prexudicadas pola destrución do emprego e a diminución da súa
calidade son as de sempre: as mulleres e a mocidade. Non é casual, xa que o
Goberno da Xunta non adoptou as medidas políticas necesarias para afrontar a
súa situación de desvantaxe.

A Coruña non é allea a todo isto. Durante o último trimestre do ano, destruíuse
emprego na provincia e empeoraron as súas condicións, sobre todo para as
persoas máis vulnerables.

Con este modelo produtivo, que privilexia a uns poucos e marxina á maioría
social, é imposible garantir os servizos públicos básicos e, en particular, o futuro
das pensións. Por iso, é urxente derrogar as últimas reformas laborais e establecer
unha lexislación que favoreza o traballo estable e ben remunerado.

82464

Por todo o exposto, as deputadas asinantes presentan as seguintes preguntas para
a súa resposta escrita:

-

Cales son as razóns que en opinión da Xunta de Galicia poden explicar
que no último trimestre de 2017, o cuarto ano da fase alcista do ciclo
económico, na provincia da Coruña descendera nun 1,09% a taxa de
actividade, segundo os datos da Enquisa de Poboación Activa (EPA) que
vén de publicar o Instituto Nacional de Estatística e o Instituto Galego de
Estatística?

Santiago de Compostela, 7 de febreiro de 2018.

Asinado dixitalmente por:

José Manuel Lago Peñas na data 07/02/2018 17:37:14

Magdalena Barahona Martín na data 07/02/2018 17:37:21

Antón Sánchez García na data 07/02/2018 17:37:31

Luca Chao Pérez na data 07/02/2018 17:37:39

82465

Francisco Casal Vidal na data 07/02/2018 17:37:47

82466

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, Montserrat Prado Cores, Luis Bará Torres, Ana
Pontón Mondelo, Olalla Rodil Fernández e Noa Presas Bergantiños, deputadas e
deputados do Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego (BNG), ao abeiro
do disposto no Regulamento da Cámara, presentan a seguinte Pregunta para resposta
escrita.

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
escopeta que demostraron que lonxe de minimizar o problema e controla-la poboación,
esta aumenta de xeito alarmante.
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

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.

Por todo isto formúlanse as seguintes preguntas para resposta escrita:
1-- Ten previsto o seu Goberno elaborar algún estudo acerca do censo actual e
da distribución da poboación do porco bravo en Galiza?
2-- Que actuacións ten previsto impulsar para frear a proliferación de danos do
xabaril ás explotacións agrarias en Galiza?
3-- Que medidas ten previsto impulsar coa finalidade de facer fronte ós danos
que ocasiona a poboación de porco bravo en Galiza?

Santiago de Compostela, 7 de febreiro de 2018

Asdo.: Xosé Luis Rivas Cruz
Montserrat Prado Cores
Noa Presas Bergantiños
Olalla Rodil Fernández
Luis Bará Torres
Ana Pontón Mondelo
Deputadas e deputados do G.P. do BNG
2
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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

Asinado dixitalmente por:

Xose Luis Rivas Cruz na data 07/02/2018 18:14:47

María Montserrat Prado Cores na data 07/02/2018 18:14:54

Ana Pontón Mondelo na data 07/02/2018 18:14:56

Olalla Rodil Fernández na data 07/02/2018 18:14:57

Noa Presas Bergantiños na data 07/02/2018 18:14:58

Xosé Luis Bará Torres na data 07/02/2018 18:15:00
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Grupo Parlamentario

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 152 do Regulamento da Cámara, presentan ante esa
mesa a seguinte pregunta para a súa resposta escrita.

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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Grupo Parlamentario

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 solicitan en resposta escrita
contestación ás seguintes preguntas:

1ª) Vai impulsar e coordinar o Goberno 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 10:46:50
Abel Fermín Losada Álvarez na data 08/02/2018 10:46:56
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Grupo Parlamentario

Á Mesa do Parlamento

Partido dos
Socialistas
de Galicia

Abel Losada Álvarez, deputada pertencente ao Grupo Parlamentario
dos Socialistas de Galicia, ao abeiro do disposto no artigo 152 do
Regulamento, presenta ante esa Mesa a seguinte pregunta para a súa
resposta por escrito.
O día 8 de febreiro inaugurouse na cidade de Vigo a exposición
"Antonio Quesada. Dende o sentimento".
Por todo o exposto, o deputado que asina formula as seguintes
preguntas para a súa resposta escrita:
1. Cal foi a aportación económica da Xunta de Galicia para a
realización desta exposición?
2. Cales foron os criterios técnicos para nomear a comisaria de dita
exposición?

Pazo do Parlamento, 8 de febreiro de 2018

Asdo.: Abel Losada Álvarez
Deputado do G.P. dos Socialistas de Galicia

Asinado dixitalmente por:
Abel Fermín Losada Álvarez na data 08/02/2018 11:18:06
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Grupo Parlamentario

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 152 do Regulamento da Cámara, presentan ante esa
mesa a seguinte pregunta para a súa resposta escrita.

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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Grupo Parlamentario

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.
Partido dos
Socialistas
de Galicia

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.

Á vista destes datos as deputadas e os deputados que asinan solicitan en resposta
escrita contestación ás seguintes preguntas:
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Grupo Parlamentario

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?

Partido dos
Socialistas
de Galicia

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 11:43:54
Abel Fermín Losada Álvarez na data 08/02/2018 11:44:02
Juan Manuel Díaz Villoslada na data 08/02/2018 11:44:09
Patricia Vilán Lorenzo na data 08/02/2018 11:44:19
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Grupo Parlamentario

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 152 do Regulamento da Cámara, presentan ante esa
mesa a seguinte pregunta para a súa resposta escrita.

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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Grupo Parlamentario

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.
Partido dos
Socialistas
de Galicia

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.

Á vista destes datos as deputadas e os deputados que asinan solicitan en resposta
escrita contestación ás seguintes preguntas:
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Grupo Parlamentario

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?

Partido dos
Socialistas
de Galicia

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 11:43:54
Abel Fermín Losada Álvarez na data 08/02/2018 11:44:02
Juan Manuel Díaz Villoslada na data 08/02/2018 11:44:09
Patricia Vilán Lorenzo na data 08/02/2018 11:44:19
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Á MESA DO PARLAMENTO

Manuel Lago Peñas, Paula Vázquez Verao e Luís Villares Naveira,
deputados e deputadas do Grupo Parlamentar de En Marea, ao abeiro do
disposto no artigo 157 do Regulamento da Cámara, presentan a seguinte
Pregunta para a súa resposta escrita.

A EPA do último trimestre do ano pon de manifesto o fracaso das políticas
populares en materia laboral. Grazas a xestión de Núñez Feijóo, Galicia é a
comunidade autónoma que ten a peor evolución laboral do Estado. En Galicia
cae máis a poboación activa, destrúese máis emprego e medra máis o paro. Aínda
por riba, o emprego que aínda resiste, precarízase, de tal xeito que ter traballo na
nosa terra nin sequera garante o acceso a unha vida digna.

As máis prexudicadas pola destrución do emprego e a diminución da súa
calidade son as de sempre: as mulleres e a mocidade. Non é casual, xa que o
Goberno da Xunta non adoptou as medidas políticas necesarias para afrontar a
súa situación de desvantaxe.

Lugo non é allea a todo isto. Durante o último trimestre do ano, destruíuse
emprego na provincia e empeoraron as súas condicións, sobre todo para as
persoas máis vulnerables.

Con este modelo produtivo, que privilexia a uns poucos e marxina a maioría
social, é imposible garantir os servizos públicos básicos e, en particular, o futuro
das pensións. Por iso, é urxente derrogar as últimas reformas laborais e establecer
unha lexislación que favoreza o traballo estable e ben remunerado.

82479

Por todo o exposto, as deputadas asinantes presentan as seguintes preguntas para
a súa resposta escrita:

-

Cales son as razóns que en opinión da Xunta de Galicia poden explicar
que no ultimo trimestre de 2017, o cuarto ano da fase alcista do ciclo
económico, se destruíran 3.000 empregos na provincia da Lugo, segundo
os datos da Enquisa de Poboación Activa (EPA) que veñen de publicar o
Instituto Nacional de Estatística e o Instituto Galego de Estatística?

Santiago de Compostela, 8 de febreiro de 2018.

Asinado dixitalmente por:

José Manuel Lago Peñas na data 07/02/2018 19:03:46

Paula Vázquez Verao na data 07/02/2018 19:04:31

Luis Villares Naveira na data 07/02/2018 19:04:42
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Á MESA DO PARLAMENTO

Manuel Lago Peñas, Paula Vázquez Verao e Luís Villares Naveira,
deputados e deputadas do Grupo Parlamentar de En Marea, ao abeiro do
disposto no artigo 157 do Regulamento da Cámara, presentan a seguinte
Pregunta para a súa resposta escrita.

A EPA do último trimestre do ano pon de manifesto o fracaso das políticas
populares en materia laboral. Grazas a xestión de Núñez Feijóo, Galicia é a
comunidade autónoma que ten a peor evolución laboral do Estado. En Galicia
cae máis a poboación activa, destrúese máis emprego e medra máis o paro. Aínda
por riba, o emprego que aínda resiste, precarízase, de tal xeito que ter traballo na
nosa terra nin sequera garante o acceso a unha vida digna.

As máis prexudicadas pola destrución do emprego e a diminución da súa
calidade son as de sempre: as mulleres e a mocidade. Non é casual, xa que o
Goberno da Xunta non adoptou as medidas políticas necesarias para afrontar a
súa situación de desvantaxe.

Lugo non é allea a todo isto. Durante o último trimestre do ano, destruíuse
emprego na provincia e empeoraron as súas condicións, sobre todo para as
persoas máis vulnerables.

Con este modelo produtivo, que privilexia a uns poucos e marxina a maioría
social, é imposible garantir os servizos públicos básicos e, en particular, o futuro
das pensións. Por iso, é urxente derrogar as últimas reformas laborais e establecer
unha lexislación que favoreza o traballo estable e ben remunerado.
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Por todo o exposto, as deputadas asinantes presentan as seguintes preguntas para
a súa resposta escrita:

-

Cales son as razóns que en opinión da Xunta de Galicia poden explicar
que no último trimestre de 2017, o cuarto ano da fase alcista do ciclo
económico, a provincia de Lugo ocupe o posto trece entre as que mais
emprego perderon en termos relativos, segundo os datos da Enquisa de
Poboación Activa (EPA) que veñen de publicar o Instituto Nacional de
Estatística e o Instituto Galego de Estatística?

Santiago de Compostela, 8 de febreiro de 2018.

Asinado dixitalmente por:

José Manuel Lago Peñas na data 07/02/2018 19:06:15

Paula Vázquez Verao na data 07/02/2018 19:06:28

Luis Villares Naveira na data 07/02/2018 19:06:41

82482

Á MESA DO PARLAMENTO

Manuel Lago Peñas, Paula Vázquez Verao e Luís Villares Naveira,
deputados e deputadas do Grupo Parlamentar de En Marea, ao abeiro do
disposto no artigo 157 do Regulamento da Cámara, presentan a seguinte
Pregunta para a súa resposta escrita.

A EPA do último trimestre do ano pon de manifesto o fracaso das políticas
populares en materia laboral. Grazas a xestión de Núñez Feijóo, Galicia é a
comunidade autónoma que ten a peor evolución laboral do Estado. En Galicia
cae máis a poboación activa, destrúese máis emprego e medra máis o paro. Aínda
por riba, o emprego que aínda resiste, precarízase, de tal xeito que ter traballo na
nosa terra nin sequera garante o acceso a unha vida digna.

As máis prexudicadas pola destrución do emprego e a diminución da súa
calidade son as de sempre: as mulleres e a mocidade. Non é casual, xa que o
Goberno da Xunta non adoptou as medidas políticas necesarias para afrontar a
súa situación de desvantaxe.

Lugo non é allea a todo isto. Durante o último trimestre do ano, destruíuse
emprego na provincia e empeoraron as súas condicións, sobre todo para as
persoas máis vulnerables.

Con este modelo produtivo, que privilexia a uns poucos e marxina a maioría
social, é imposible garantir os servizos públicos básicos e, en particular, o futuro
das pensións. Por iso, é urxente derrogar as últimas reformas laborais e establecer
unha lexislación que favoreza o traballo estable e ben remunerado.

82483

Por todo o exposto, as deputadas asinantes presentan as seguintes preguntas para
a súa resposta escrita:

-

Cales son as razóns que en opinión da Xunta de Galicia poden explicar
que no último trimestre de 2017, o cuarto ano da fase alcista do ciclo
económico, a perda de emprego da provincia de Lugo sexa do 2,2% fronte
ao 0,3% de media no conxunto do estado, o que significa multiplicar por 7
veces a media, segundo os datos da Enquisa de Poboación Activa (EPA)
que veñen de publicar o Instituto Nacional de Estatística e o Instituto
Galego de Estatística?
Santiago de Compostela, 8 de febreiro de 2018.

Asinado dixitalmente por:

José Manuel Lago Peñas na data 07/02/2018 19:09:19

Paula Vázquez Verao na data 07/02/2018 19:09:26

Luis Villares Naveira na data 07/02/2018 19:09:35

82484

Á MESA DO PARLAMENTO

Manuel Lago Peñas, Paula Vázquez Verao e Luís Villares Naveira,
deputados e deputadas do Grupo Parlamentar de En Marea, ao abeiro do
disposto no artigo 157 do Regulamento da Cámara, presentan a seguinte
Pregunta para a súa resposta escrita.

A EPA do último trimestre do ano pon de manifesto o fracaso das políticas
populares en materia laboral. Grazas a xestión de Núñez Feijóo, Galicia é a
comunidade autónoma que ten a peor evolución laboral do Estado. En Galicia
cae máis a poboación activa, destrúese máis emprego e medra máis o paro. Aínda
por riba, o emprego que aínda resiste, precarízase, de tal xeito que ter traballo na
nosa terra nin sequera garante o acceso a unha vida digna.

As máis prexudicadas pola destrución do emprego e a diminución da súa
calidade son as de sempre: as mulleres e a mocidade. Non é casual, xa que o
Goberno da Xunta non adoptou as medidas políticas necesarias para afrontar a
súa situación de desvantaxe.

Lugo non é allea a todo isto. Durante o último trimestre do ano, destruíuse
emprego na provincia e empeoraron as súas condicións, sobre todo para as
persoas máis vulnerables.

Con este modelo produtivo, que privilexia a uns poucos e marxina a maioría
social, é imposible garantir os servizos públicos básicos e, en particular, o futuro
das pensións. Por iso, é urxente derrogar as últimas reformas laborais e establecer
unha lexislación que favoreza o traballo estable e ben remunerado.

82485

Por todo o exposto, as deputadas asinantes presentan as seguintes preguntas para
a súa resposta escrita:

-

Como explica a Xunta de Galicia que no último trimestre Lugo perdera
case un 8% do emprego no sector primario mentres que no resto do Estado
o emprego do sector medrou máis dun 5%, segundo os datos da Enquisa
de Poboación Activa (EPA) que veñen de publicar o Instituto Nacional de
Estatística e o Instituto Galego de Estatística?
Santiago de Compostela, 8 de febreiro de 2018.

Asinado dixitalmente por:

José Manuel Lago Peñas na data 07/02/2018 19:11:11

Paula Vázquez Verao na data 07/02/2018 19:11:18

Luis Villares Naveira na data 07/02/2018 19:11:25

82486

Á MESA DO PARLAMENTO

Manuel Lago Peñas, Paula Vázquez Verao e Luís Villares Naveira,
deputados e deputadas do Grupo Parlamentar de En Marea, ao abeiro do
disposto no artigo 157 do Regulamento da Cámara, presentan a seguinte
Pregunta para a súa resposta escrita.

A EPA do último trimestre do ano pon de manifesto o fracaso das políticas
populares en materia laboral. Grazas a xestión de Núñez Feijóo, Galicia é a
comunidade autónoma que ten a peor evolución laboral do Estado. En Galicia
cae máis a poboación activa, destrúese máis emprego e medra máis o paro. Aínda
por riba, o emprego que aínda resiste, precarízase, de tal xeito que ter traballo na
nosa terra nin sequera garante o acceso a unha vida digna.

As máis prexudicadas pola destrución do emprego e a diminución da súa
calidade son as de sempre: as mulleres e a mocidade. Non é casual, xa que o
Goberno da Xunta non adoptou as medidas políticas necesarias para afrontar a
súa situación de desvantaxe.

Lugo non é allea a todo isto. Durante o último trimestre do ano, destruíuse
emprego na provincia e empeoraron as súas condicións, sobre todo para as
persoas máis vulnerables.

Con este modelo produtivo, que privilexia a uns poucos e marxina a maioría
social, é imposible garantir os servizos públicos básicos e, en particular, o futuro
das pensións. Por iso, é urxente derrogar as últimas reformas laborais e establecer
unha lexislación que favoreza o traballo estable e ben remunerado.

82487

Por todo o exposto, as deputadas asinantes presentan as seguintes preguntas para
a súa resposta escrita:
-

Cales son as razóns que en opinión da Xunta de Galicia poden explicar
que no último trimestre de 2017, o cuarto ano da fase alcista do ciclo
económico, a provincia de Lugo perdera 1.600 empregos no sector
primario, segundo os datos da Enquisa de Poboación Activa (EPA) que
veñen de publicar o Instituto Nacional de Estatística e o Instituto Galego
de Estatística?

Santiago de Compostela, 8 de febreiro de 2018.

Asinado dixitalmente por:

José Manuel Lago Peñas na data 08/02/2018 10:23:55

Paula Vázquez Verao na data 08/02/2018 10:24:03

Luis Villares Naveira na data 08/02/2018 10:24:06

82488

Á MESA DO PARLAMENTO

Manuel Lago Peñas, Paula Vázquez Verao e Luís Villares Naveira,
deputados e deputadas do Grupo Parlamentar de En Marea, ao abeiro do
disposto no artigo 157 do Regulamento da Cámara, presentan a seguinte
Pregunta para a súa resposta escrita.

A EPA do último trimestre do ano pon de manifesto o fracaso das políticas
populares en materia laboral. Grazas a xestión de Núñez Feijóo, Galicia é a
comunidade autónoma que ten a peor evolución laboral do Estado. En Galicia
cae máis a poboación activa, destrúese máis emprego e medra máis o paro. Aínda
por riba, o emprego que aínda resiste, precarízase, de tal xeito que ter traballo na
nosa terra nin sequera garante o acceso a unha vida digna.

As máis prexudicadas pola destrución do emprego e a diminución da súa
calidade son as de sempre: as mulleres e a mocidade. Non é casual, xa que o
Goberno da Xunta non adoptou as medidas políticas necesarias para afrontar a
súa situación de desvantaxe.

Lugo non é allea a todo isto. Durante o último trimestre do ano, destruíuse
emprego na provincia e empeoraron as súas condicións, sobre todo para as
persoas máis vulnerables.

Con este modelo produtivo, que privilexia a uns poucos e marxina a maioría
social, é imposible garantir os servizos públicos básicos e, en particular, o futuro
das pensións. Por iso, é urxente derrogar as últimas reformas laborais e establecer
unha lexislación que favoreza o traballo estable e ben remunerado.

82489

Por todo o exposto, as deputadas asinantes presentan as seguintes preguntas para
a súa resposta escrita:
-

Cales son as razóns que en opinión da Xunta de Galicia poden explicar
que no último trimestre de 2017, o cuarto ano da fase alcista do ciclo
económico, a provincia de Lugo estea entre as dezanove que mais
emprego perderon en termos relativos no sector primario, segundo os
datos da Enquisa de Poboación Activa (EPA) que veñen de publicar o
Instituto Nacional de Estatística e o Instituto Galego de Estatística?

Santiago de Compostela, 8 de febreiro de 2018.

Asinado dixitalmente por:

José Manuel Lago Peñas na data 08/02/2018 10:25:16

Paula Vázquez Verao na data 08/02/2018 10:25:38

Luis Villares Naveira na data 08/02/2018 10:25:47

82490

Á MESA DO PARLAMENTO

Manuel Lago Peñas, Paula Vázquez Verao e Luís Villares Naveira,
deputados e deputadas do Grupo Parlamentar de En Marea, ao abeiro do
disposto no artigo 157 do Regulamento da Cámara, presentan a seguinte
Pregunta para a súa resposta escrita.

A EPA do último trimestre do ano pon de manifesto o fracaso das políticas
populares en materia laboral. Grazas a xestión de Núñez Feijóo, Galicia é a
comunidade autónoma que ten a peor evolución laboral do Estado. En Galicia
cae máis a poboación activa, destrúese máis emprego e medra máis o paro. Aínda
por riba, o emprego que aínda resiste, precarízase, de tal xeito que ter traballo na
nosa terra nin sequera garante o acceso a unha vida digna.

As máis prexudicadas pola destrución do emprego e a diminución da súa
calidade son as de sempre: as mulleres e a mocidade. Non é casual, xa que o
Goberno da Xunta non adoptou as medidas políticas necesarias para afrontar a
súa situación de desvantaxe.

Lugo non é allea a todo isto. Durante o último trimestre do ano, destruíuse
emprego na provincia e empeoraron as súas condicións, sobre todo para as
persoas máis vulnerables.

Con este modelo produtivo, que privilexia a uns poucos e marxina a maioría
social, é imposible garantir os servizos públicos básicos e, en particular, o futuro
das pensións. Por iso, é urxente derrogar as últimas reformas laborais e establecer
unha lexislación que favoreza o traballo estable e ben remunerado.

82491

Por todo o exposto, as deputadas asinantes presentan as seguintes preguntas para
a súa resposta escrita:
-

Como explica a Xunta de Galicia que no último trimestre de 2017 a
destrución do emprego no sector servizos fora duas veces maior en Lugo
que no conxunto do Estado segundo os datos da Enquisa de Poboación
Activa (EPA) que veñen de publicar o Instituto Nacional de Estatística e o
Instituto Galego de Estatística?
Santiago de Compostela, 8 de febreiro de 2018.

Asinado dixitalmente por:

José Manuel Lago Peñas na data 08/02/2018 10:27:52

Paula Vázquez Verao na data 08/02/2018 10:28:02

Luis Villares Naveira na data 08/02/2018 10:28:07

82492

Á MESA DO PARLAMENTO

Manuel Lago Peñas, Paula Vázquez Verao e Luís Villares Naveira,
deputados e deputadas do Grupo Parlamentar de En Marea, ao abeiro do
disposto no artigo 157 do Regulamento da Cámara, presentan a seguinte
Pregunta para a súa resposta escrita.

A EPA do último trimestre do ano pon de manifesto o fracaso das políticas
populares en materia laboral. Grazas a xestión de Núñez Feijóo, Galicia é a
comunidade autónoma que ten a peor evolución laboral do Estado. En Galicia
cae máis a poboación activa, destrúese máis emprego e medra máis o paro. Aínda
por riba, o emprego que aínda resiste, precarízase, de tal xeito que ter traballo na
nosa terra nin sequera garante o acceso a unha vida digna.

As máis prexudicadas pola destrución do emprego e a diminución da súa
calidade son as de sempre: as mulleres e a mocidade. Non é casual, xa que o
Goberno da Xunta non adoptou as medidas políticas necesarias para afrontar a
súa situación de desvantaxe.

Lugo non é allea a todo isto. Durante o último trimestre do ano, destruíuse
emprego na provincia e empeoraron as súas condicións, sobre todo para as
persoas máis vulnerables.

Con este modelo produtivo, que privilexia a uns poucos e marxina a maioría
social, é imposible garantir os servizos públicos básicos e, en particular, o futuro
das pensións. Por iso, é urxente derrogar as últimas reformas laborais e establecer
unha lexislación que favoreza o traballo estable e ben remunerado.

82493

Por todo o exposto, as deputadas asinantes presentan as seguintes preguntas para
a súa resposta escrita:
-

Cales son as razóns que en opinión da Xunta de Galicia poden explicar
que no último trimestre de 2017, o cuarto ano da fase alcista do ciclo
económico, na provincia de Lugo se perderan 2.000 empregos nos
servizos, segundo os datos da Enquisa de Poboación Activa (EPA) que
veñen de publicar o Instituto Nacional de Estatística e o Instituto Galego
de Estatística?
Santiago de Compostela, 8 de febreiro de 2018.

Asinado dixitalmente por:

José Manuel Lago Peñas na data 08/02/2018 12:38:24

Paula Vázquez Verao na data 08/02/2018 12:38:41

Luis Villares Naveira na data 08/02/2018 12:38:44

82494

Á MESA DO PARLAMENTO

Manuel Lago Peñas, Paula Vázquez Verao e Luís Villares Naveira,
deputados e deputadas do Grupo Parlamentar de En Marea, ao abeiro do
disposto no artigo 157 do Regulamento da Cámara, presentan a seguinte
Pregunta para a súa resposta escrita.

A EPA do último trimestre do ano pon de manifesto o fracaso das políticas
populares en materia laboral. Grazas a xestión de Núñez Feijóo, Galicia é a
comunidade autónoma que ten a peor evolución laboral do Estado. En Galicia
cae máis a poboación activa, destrúese máis emprego e medra máis o paro. Aínda
por riba, o emprego que aínda resiste, precarízase, de tal xeito que ter traballo na
nosa terra nin sequera garante o acceso a unha vida digna.

As máis prexudicadas pola destrución do emprego e a diminución da súa
calidade son as de sempre: as mulleres e a mocidade. Non é casual, xa que o
Goberno da Xunta non adoptou as medidas políticas necesarias para afrontar a
súa situación de desvantaxe.

A provincia de Lugo non é allea a todo isto. Durante o último trimestre do ano,
destruíuse emprego na provincia e empeoraron as súas condicións, sobre todo
para as persoas máis vulnerables.

Con este modelo produtivo, que privilexia a uns poucos e marxina a maioría
social, é imposible garantir os servizos públicos básicos e, en particular, o futuro
das pensións. Por iso, é urxente derrogar as últimas reformas laborais e establecer
unha lexislación que favoreza o traballo estable e ben remunerado.

82495

Por todo o exposto, as deputadas asinantes presentan as seguintes preguntas para
a súa resposta escrita:
-

Cales son as razóns que en opinión da Xunta de Galicia poden explicar
que no último trimestre de 2017, o cuarto ano da fase alcista do ciclo
económico, a provincia de Lugo estea entre as quince que mais emprego
perderon en termos relativos nos servizos, segundo os datos da Enquisa de
Poboación Activa (EPA) que veñen de publicar o Instituto Nacional de
Estatística e o Instituto Galego de Estatística?
Santiago de Compostela, 8 de febreiro de 2018.

Asinado dixitalmente por:

José Manuel Lago Peñas na data 08/02/2018 10:34:35

Paula Vázquez Verao na data 08/02/2018 10:35:37

Luis Villares Naveira na data 08/02/2018 10:35:40

82496

Á MESA DO PARLAMENTO

Manuel Lago Peñas, Paula Vázquez Verao e Luís Villares Naveira,
deputados e deputadas do Grupo Parlamentar de En Marea, ao abeiro do
disposto no artigo 157 do Regulamento da Cámara, presentan a seguinte
Pregunta para a súa resposta escrita.

A EPA do último trimestre do ano pon de manifesto o fracaso das políticas
populares en materia laboral. Grazas a xestión de Núñez Feijóo, Galicia é a
comunidade autónoma que ten a peor evolución laboral do Estado. En Galicia
cae máis a poboación activa, destrúese máis emprego e medra máis o paro. Aínda
por riba, o emprego que aínda resiste, precarízase, de tal xeito que ter traballo na
nosa terra nin sequera garante o acceso a unha vida digna.

As máis prexudicadas pola destrución do emprego e a diminución da súa
calidade son as de sempre: as mulleres e a mocidade. Non é casual, xa que o
Goberno da Xunta non adoptou as medidas políticas necesarias para afrontar a
súa situación de desvantaxe.

A provincia de Lugo non é allea a todo isto. Durante o último trimestre do ano,
destruíuse emprego na provincia e empeoraron as súas condicións, sobre todo
para as persoas máis vulnerables.

Con este modelo produtivo, que privilexia a uns poucos e marxina a maioría
social, é imposible garantir os servizos públicos básicos e, en particular, o futuro
das pensións. Por iso, é urxente derrogar as últimas reformas laborais e establecer
unha lexislación que favoreza o traballo estable e ben remunerado.

82497

Por todo o exposto, as deputadas asinantes presentan as seguintes preguntas para
a súa resposta escrita:
-

Cales son as razóns que en opinión da Xunta de Galicia poden explicar
que no ultimo trimestre de 2017, o cuarto ano da fase alcista do ciclo
económico, se destruíran 2.500 empregos de persoas que traballaban como
autónomos na provincia de Lugo, segundo os datos da Enquisa de
Poboación Activa (EPA) que veñen de publicar o Instituto Nacional de
Estatística e o Instituto Galego de Estatística?

Santiago de Compostela, 8 de febreiro de 2018.

Asinado dixitalmente por:

José Manuel Lago Peñas na data 08/02/2018 10:39:51

Paula Vázquez Verao na data 08/02/2018 10:40:00

Luis Villares Naveira na data 08/02/2018 10:40:04

82498

Á MESA DO PARLAMENTO

Manuel Lago Peñas, Paula Vázquez Verao e Luís Villares Naveira,
deputados e deputadas do Grupo Parlamentar de En Marea, ao abeiro do
disposto no artigo 157 do Regulamento da Cámara, presentan a seguinte
Pregunta para a súa resposta escrita.

A EPA do último trimestre do ano pon de manifesto o fracaso das políticas
populares en materia laboral. Grazas a xestión de Núñez Feijóo, Galicia é a
comunidade autónoma que ten a peor evolución laboral do Estado. En Galicia
cae máis a poboación activa, destrúese máis emprego e medra máis o paro. Aínda
por riba, o emprego que aínda resiste, precarízase, de tal xeito que ter traballo na
nosa terra nin sequera garante o acceso a unha vida digna.

As máis prexudicadas pola destrución do emprego e a diminución da súa
calidade son as de sempre: as mulleres e a mocidade. Non é casual, xa que o
Goberno da Xunta non adoptou as medidas políticas necesarias para afrontar a
súa situación de desvantaxe.

A provincia de Lugo non é allea a todo isto. Durante o último trimestre do ano,
destruíuse emprego na provincia e empeoraron as súas condicións, sobre todo
para as persoas máis vulnerables.

Con este modelo produtivo, que privilexia a uns poucos e marxina a maioría
social, é imposible garantir os servizos públicos básicos e, en particular, o futuro
das pensións. Por iso, é urxente derrogar as últimas reformas laborais e establecer
unha lexislación que favoreza o traballo estable e ben remunerado.

82499

Por todo o exposto, as deputadas asinantes presentan as seguintes preguntas para
a súa resposta escrita:
-

Cales son as razóns que en opinión da Xunta de Galicia poden explicar
que no último trimestre de 2017, o cuarto ano da fase alcista do ciclo
económico, se destruíran 700 empregos asalariados na provincia de Lugo,
segundo os datos da Enquisa de Poboación Activa (EPA) que veñen de
publicar o Instituto Nacional de Estatística e o Instituto Galego de
Estatística?

Santiago de Compostela, 8 de febreiro de 2018.

Asinado dixitalmente por:

José Manuel Lago Peñas na data 08/02/2018 10:52:42

Paula Vázquez Verao na data 08/02/2018 10:52:50

Luis Villares Naveira na data 08/02/2018 10:52:54

82500

Á MESA DO PARLAMENTO

Manuel Lago Peñas, Paula Vázquez Verao e Luís Villares Naveira,
deputados e deputadas do Grupo Parlamentar de En Marea, ao abeiro do
disposto no artigo 157 do Regulamento da Cámara, presentan a seguinte
Pregunta para a súa resposta escrita.

A EPA do último trimestre do ano pon de manifesto o fracaso das políticas
populares en materia laboral. Grazas a xestión de Núñez Feijóo, Galicia é a
comunidade autónoma que ten a peor evolución laboral do Estado. En Galicia
cae máis a poboación activa, destrúese máis emprego e medra máis o paro. Aínda
por riba, o emprego que aínda resiste, precarízase, de tal xeito que ter traballo na
nosa terra nin sequera garante o acceso a unha vida digna.

As máis prexudicadas pola destrución do emprego e a diminución da súa
calidade son as de sempre: as mulleres e a mocidade. Non é casual, xa que o
Goberno da Xunta non adoptou as medidas políticas necesarias para afrontar a
súa situación de desvantaxe.

A provincia de Lugo non é allea a todo isto. Durante o último trimestre do ano,
destruíuse emprego na provincia e empeoraron as súas condicións, sobre todo
para as persoas máis vulnerables.

Con este modelo produtivo, que privilexia a uns poucos e marxina a maioría
social, é imposible garantir os servizos públicos básicos e, en particular, o futuro
das pensións. Por iso, é urxente derrogar as últimas reformas laborais e establecer
unha lexislación que favoreza o traballo estable e ben remunerado.

82501

Por todo o exposto, as deputadas asinantes presentan as seguintes preguntas para
a súa resposta escrita:
-

Cales son as razóns que en opinión da Xunta de Galicia poden explicar
que no último trimestre de 2017, o cuarto ano da fase alcista do ciclo
económico, se destruíran 3.100 empregos a xornada completa na provincia
de Lugo, segundo os datos da Enquisa de Poboación Activa (EPA) que
veñen de publicar o Instituto Nacional de Estatística e o Instituto Galego
de Estatística?
Santiago de Compostela, 8 de febreiro de 2018.

Asinado dixitalmente por:

José Manuel Lago Peñas na data 08/02/2018 10:53:46

Paula Vázquez Verao na data 08/02/2018 10:53:54

Luis Villares Naveira na data 08/02/2018 10:53:58

82502

Á MESA DO PARLAMENTO

Manuel Lago Peñas, Paula Vázquez Verao e Luís Villares Naveira,
deputados e deputadas do Grupo Parlamentar de En Marea, ao abeiro do
disposto no artigo 157 do Regulamento da Cámara, presentan a seguinte
Pregunta para a súa resposta escrita.

A EPA do último trimestre do ano pon de manifesto o fracaso das políticas
populares en materia laboral. Grazas a xestión de Núñez Feijóo, Galicia é a
comunidade autónoma que ten a peor evolución laboral do Estado. En Galicia
cae máis a poboación activa, destrúese máis emprego e medra máis o paro. Aínda
por riba, o emprego que aínda resiste, precarízase, de tal xeito que ter traballo na
nosa terra nin sequera garante o acceso a unha vida digna.

As máis prexudicadas pola destrución do emprego e a diminución da súa
calidade son as de sempre: as mulleres e a mocidade. Non é casual, xa que o
Goberno da Xunta non adoptou as medidas políticas necesarias para afrontar a
súa situación de desvantaxe.

A provincia de Lugo non é allea a todo isto. Durante o último trimestre do ano,
destruíuse emprego na provincia e empeoraron as súas condicións, sobre todo
para as persoas máis vulnerables.

Con este modelo produtivo, que privilexia a uns poucos e marxina a maioría
social, é imposible garantir os servizos públicos básicos e, en particular, o futuro
das pensións. Por iso, é urxente derrogar as últimas reformas laborais e establecer
unha lexislación que favoreza o traballo estable e ben remunerado.

82503

Por todo o exposto, as deputadas asinantes presentan as seguintes preguntas para
a súa resposta escrita:
-

Cales son as razóns que en opinión da Xunta de Galicia poden explicar
que no último trimestre de 2017, o cuarto ano da fase alcista do ciclo
económico, na provincia de Lugo se destruíran 1.300 empregos a tempo
completo ocupados por mulleres mentres que medraba o número de
mulleres traballando a tempo parcial, segundo os datos da Enquisa de
Poboación Activa (EPA) que veñen de publicar o Instituto Nacional de
Estatística e o Instituto Galego de Estatística?
Santiago de Compostela, 8 de febreiro de 2018.

Asinado dixitalmente por:

José Manuel Lago Peñas na data 08/02/2018 10:55:01

Paula Vázquez Verao na data 08/02/2018 10:55:08

Luis Villares Naveira na data 08/02/2018 10:55:13

82504

Á MESA DO PARLAMENTO

Manuel Lago Peñas, Paula Vázquez Verao e Luís Villares Naveira,
deputados e deputadas do Grupo Parlamentar de En Marea, ao abeiro do
disposto no artigo 157 do Regulamento da Cámara, presentan a seguinte
Pregunta para a súa resposta escrita.

A EPA do último trimestre do ano pon de manifesto o fracaso das políticas
populares en materia laboral. Grazas a xestión de Núñez Feijóo, Galicia é a
comunidade autónoma que ten a peor evolución laboral do Estado. En Galicia
cae máis a poboación activa, destrúese máis emprego e medra máis o paro. Aínda
por riba, o emprego que aínda resiste, precarízase, de tal xeito que ter traballo na
nosa terra nin sequera garante o acceso a unha vida digna.

As máis prexudicadas pola destrución do emprego e a diminución da súa
calidade son as de sempre: as mulleres e a mocidade. Non é casual, xa que o
Goberno da Xunta non adoptou as medidas políticas necesarias para afrontar a
súa situación de desvantaxe.

A provincia de Lugo non é allea a todo isto. Durante o último trimestre do ano,
destruíuse emprego na provincia e empeoraron as súas condicións, sobre todo
para as persoas máis vulnerables.

Con este modelo produtivo, que privilexia a uns poucos e marxina a maioría
social, é imposible garantir os servizos públicos básicos e, en particular, o futuro
das pensións. Por iso, é urxente derrogar as últimas reformas laborais e establecer
unha lexislación que favoreza o traballo estable e ben remunerado.

82505

Por todo o exposto, as deputadas asinantes presentan as seguintes preguntas para
a súa resposta escrita:
-

Cales son as razóns que, en opinión da Xunta de Galicia, poden explicar
que no último trimestre de 2017, o cuarto ano da fase alcista do ciclo
económico, aumentara un 33% o número de fogares con todos os seus
membros en paro na provincia de Lugo, segundo os datos da Enquisa de
Poboación Activa (EPA) que veñen de publicar o Instituto Nacional de
Estatística e o Instituto Galego de Estatística?
Santiago de Compostela, 8 de febreiro de 2018.

Asinado dixitalmente por:

José Manuel Lago Peñas na data 08/02/2018 10:56:30

Paula Vázquez Verao na data 08/02/2018 10:56:38

Luis Villares Naveira na data 08/02/2018 10:56:44

82506

Á MESA DO PARLAMENTO

Manuel Lago Peñas, Paula Vázquez Verao e Luís Villares Naveira,
deputados e deputadas do Grupo Parlamentar de En Marea, ao abeiro do
disposto no artigo 157 do Regulamento da Cámara, presentan a seguinte
Pregunta para a súa resposta escrita.

A EPA do último trimestre do ano pon de manifesto o fracaso das políticas
populares en materia laboral. Grazas a xestión de Núñez Feijóo, Galicia é a
comunidade autónoma que ten a peor evolución laboral do Estado. En Galicia
cae máis a poboación activa, destrúese máis emprego e medra máis o paro. Aínda
por riba, o emprego que aínda resiste, precarízase, de tal xeito que ter traballo na
nosa terra nin sequera garante o acceso a unha vida digna.

As máis prexudicadas pola destrución do emprego e a diminución da súa
calidade son as de sempre: as mulleres e a mocidade. Non é casual, xa que o
Goberno da Xunta non adoptou as medidas políticas necesarias para afrontar a
súa situación de desvantaxe.

A provincia de Lugo non é allea a todo isto. Durante o último trimestre do ano,
destruíuse emprego na provincia e empeoraron as súas condicións, sobre todo
para as persoas máis vulnerables.

Con este modelo produtivo, que privilexia a uns poucos e marxina a maioría
social, é imposible garantir os servizos públicos básicos e, en particular, o futuro
das pensións. Por iso, é urxente derrogar as últimas reformas laborais e establecer
unha lexislación que favoreza o traballo estable e ben remunerado.

82507

Por todo o exposto, as deputadas asinantes presentan as seguintes preguntas para
a súa resposta escrita:
-

Cales son as razóns que en opinión da Xunta de Galicia poden explicar
que no último trimestre de 2017, o cuarto ano da fase alcista do ciclo
económico, a taxa de paro non só non baixara senón que mesmo se
incrementara unha decima na provincia de Lugo, segundo os datos da
Enquisa de Poboación Activa (EPA) que veñen de publicar o Instituto
Nacional de Estatística e o Instituto Galego de Estatística?
Santiago de Compostela, 8 de febreiro de 2018.

Asinado dixitalmente por:

José Manuel Lago Peñas na data 08/02/2018 10:57:55

Paula Vázquez Verao na data 08/02/2018 10:58:04

Luis Villares Naveira na data 08/02/2018 10:58:12

82508

Á MESA DO PARLAMENTO

Manuel Lago Peñas, Paula Vázquez Verao e Luís Villares Naveira,
deputados e deputadas do Grupo Parlamentar de En Marea, ao abeiro do
disposto no artigo 157 do Regulamento da Cámara, presentan a seguinte
Pregunta para a súa resposta escrita.

A EPA do último trimestre do ano pon de manifesto o fracaso das políticas
populares en materia laboral. Grazas a xestión de Núñez Feijóo, Galicia é a
comunidade autónoma que ten a peor evolución laboral do Estado. En Galicia
cae máis a poboación activa, destrúese máis emprego e medra máis o paro. Aínda
por riba, o emprego que aínda resiste, precarízase, de tal xeito que ter traballo na
nosa terra nin sequera garante o acceso a unha vida digna.

As máis prexudicadas pola destrución do emprego e a diminución da súa
calidade son as de sempre: as mulleres e a mocidade. Non é casual, xa que o
Goberno da Xunta non adoptou as medidas políticas necesarias para afrontar a
súa situación de desvantaxe.

A provincia de Lugo non é allea a todo isto. Durante o último trimestre do ano,
destruíuse emprego na provincia e empeoraron as súas condicións, sobre todo
para as persoas máis vulnerables.

Con este modelo produtivo, que privilexia a uns poucos e marxina a maioría
social, é imposible garantir os servizos públicos básicos e, en particular, o futuro
das pensións. Por iso, é urxente derrogar as últimas reformas laborais e establecer
unha lexislación que favoreza o traballo estable e ben remunerado.

82509

Por todo o exposto, as deputadas asinantes presentan as seguintes preguntas para
a súa resposta escrita:
-

Cales son as razóns que en opinión da Xunta de Galicia poden explicar
que no último trimestre de 2017, o cuarto ano da fase alcista do ciclo
económico, na provincia de Lugo o numero de persoas en desemprego se
reducira en 200 persoas tendo en conta que a destrución de emprego nese
mesmo período foi de 3.000 persoas, segundo os datos da Enquisa de
Poboación Activa (EPA) que veñen de publicar o Instituto Nacional de
Estatística e o Instituto Galego de Estatística?

Santiago de Compostela, 8 de febreiro de 2018.

Asinado dixitalmente por:

José Manuel Lago Peñas na data 08/02/2018 10:59:09

Paula Vázquez Verao na data 08/02/2018 10:59:16

Luis Villares Naveira na data 08/02/2018 10:59:24

82510

Á MESA DO PARLAMENTO

Manuel Lago Peñas, Paula Vázquez Verao e Luís Villares Naveira,
deputados e deputadas do Grupo Parlamentar de En Marea, ao abeiro do
disposto no artigo 157 do Regulamento da Cámara, presentan a seguinte
Pregunta para a súa resposta escrita.

A EPA do último trimestre do ano pon de manifesto o fracaso das políticas
populares en materia laboral. Grazas a xestión de Núñez Feijóo, Galicia é a
comunidade autónoma que ten a peor evolución laboral do Estado. En Galicia
cae máis a poboación activa, destrúese máis emprego e medra máis o paro. Aínda
por riba, o emprego que aínda resiste, precarízase, de tal xeito que ter traballo na
nosa terra nin sequera garante o acceso a unha vida digna.

As máis prexudicadas pola destrución do emprego e a diminución da súa
calidade son as de sempre: as mulleres e a mocidade. Non é casual, xa que o
Goberno da Xunta non adoptou as medidas políticas necesarias para afrontar a
súa situación de desvantaxe.

A provincia de Lugo non é allea a todo isto. Durante o último trimestre do ano,
destruíuse emprego na provincia e empeoraron as súas condicións, sobre todo
para as persoas máis vulnerables.

Con este modelo produtivo, que privilexia a uns poucos e marxina a maioría
social, é imposible garantir os servizos públicos básicos e, en particular, o futuro
das pensións. Por iso, é urxente derrogar as últimas reformas laborais e establecer
unha lexislación que favoreza o traballo estable e ben remunerado.

82511

Por todo o exposto, as deputadas asinantes presentan as seguintes preguntas para
a súa resposta escrita:
-

Cales son as razóns que en opinión da Xunta de Galicia poden explicar
que no ultimo trimestre de 2017, o cuarto ano da fase alcista do ciclo
económico, se destruíran 700 empregos no sector privado na provincia da
Lugo, segundo os datos da Enquisa de Poboación Activa (EPA) que veñen
de publicar o Instituto Nacional de Estatística e o Instituto Galego de
Estatística?

Santiago de Compostela, 8 de febreiro de 2018.

Asinado dixitalmente por:

José Manuel Lago Peñas na data 08/02/2018 11:12:17

Paula Vázquez Verao na data 08/02/2018 11:12:26

Luis Villares Naveira na data 08/02/2018 11:12:41

82512

Á MESA DO PARLAMENTO

Manuel Lago Peñas, Paula Vázquez Verao e Luís Villares Naveira,
deputados e deputadas do Grupo Parlamentar de En Marea, ao abeiro do
disposto no artigo 157 do Regulamento da Cámara, presentan a seguinte
Pregunta para a súa resposta escrita.

A EPA do último trimestre do ano pon de manifesto o fracaso das políticas
populares en materia laboral. Grazas a xestión de Núñez Feijóo, Galicia é a
comunidade autónoma que ten a peor evolución laboral do Estado. En Galicia
cae máis a poboación activa, destrúese máis emprego e medra máis o paro. Aínda
por riba, o emprego que aínda resiste, precarízase, de tal xeito que ter traballo na
nosa terra nin sequera garante o acceso a unha vida digna.

As máis prexudicadas pola destrución do emprego e a diminución da súa
calidade son as de sempre: as mulleres e a mocidade. Non é casual, xa que o
Goberno da Xunta non adoptou as medidas políticas necesarias para afrontar a
súa situación de desvantaxe.

A provincia de Lugo non é allea a todo isto. Durante o último trimestre do ano,
destruíuse emprego na provincia e empeoraron as súas condicións, sobre todo
para as persoas máis vulnerables.

Con este modelo produtivo, que privilexia a uns poucos e marxina a maioría
social, é imposible garantir os servizos públicos básicos e, en particular, o futuro
das pensións. Por iso, é urxente derrogar as últimas reformas laborais e establecer
unha lexislación que favoreza o traballo estable e ben remunerado.

82513

Por todo o exposto, as deputadas asinantes presentan as seguintes preguntas para
a súa resposta escrita:
-

Cales son as razóns que en opinión da Xunta de Galicia poden explicar
que no ultimo trimestre de 2017, o cuarto ano da fase alcista do ciclo
económico, se destruíran 1.200 empregos de mozos e mozas entre 16 e 24
anos na provincia de Lugo, segundo os datos da Enquisa de Poboación
Activa (EPA) que veñen de publicar o Instituto Nacional de Estatística e o
Instituto Galego de Estatística?

Santiago de Compostela, 8 de febreiro de 2018.

Asinado dixitalmente por:

José Manuel Lago Peñas na data 08/02/2018 11:18:52

Paula Vázquez Verao na data 08/02/2018 11:18:59

Luis Villares Naveira na data 08/02/2018 11:19:03

82514

Á MESA DO PARLAMENTO

Manuel Lago Peñas, Paula Vázquez Verao e Luís Villares Naveira,
deputados e deputadas do Grupo Parlamentar de En Marea, ao abeiro do
disposto no artigo 157 do Regulamento da Cámara, presentan a seguinte
Pregunta para a súa resposta escrita.

A EPA do último trimestre do ano pon de manifesto o fracaso das políticas
populares en materia laboral. Grazas a xestión de Núñez Feijóo, Galicia é a
comunidade autónoma que ten a peor evolución laboral do Estado. En Galicia
cae máis a poboación activa, destrúese máis emprego e medra máis o paro. Aínda
por riba, o emprego que aínda resiste, precarízase, de tal xeito que ter traballo na
nosa terra nin sequera garante o acceso a unha vida digna.

As máis prexudicadas pola destrución do emprego e a diminución da súa
calidade son as de sempre: as mulleres e a mocidade. Non é casual, xa que o
Goberno da Xunta non adoptou as medidas políticas necesarias para afrontar a
súa situación de desvantaxe.

A provincia de Lugo non é allea a todo isto. Durante o último trimestre do ano,
destruíuse emprego na provincia e empeoraron as súas condicións, sobre todo
para as persoas máis vulnerables.

Con este modelo produtivo, que privilexia a uns poucos e marxina a maioría
social, é imposible garantir os servizos públicos básicos e, en particular, o futuro
das pensións. Por iso, é urxente derrogar as últimas reformas laborais e establecer
unha lexislación que favoreza o traballo estable e ben remunerado.

82515

Por todo o exposto, as deputadas asinantes presentan as seguintes preguntas para
a súa resposta escrita:
-

Cales son as razóns que en opinión da Xunta de Galicia poden explicar
que no último trimestre de 2017, o cuarto ano da fase alcista do ciclo
económico, 900 mulleres perderan o emprego na provincia de Lugo,
segundo os datos da Enquisa de Poboación Activa (EPA) que veñen de
publicar o Instituto Nacional de Estatística e o Instituto Galego de
Estatística?

Santiago de Compostela, 8 de febreiro de 2018.

Asinado dixitalmente por:

José Manuel Lago Peñas na data 08/02/2018 11:20:39

Paula Vázquez Verao na data 08/02/2018 11:20:46

Luis Villares Naveira na data 08/02/2018 11:20:53

82516

Á MESA DO PARLAMENTO

Manuel Lago Peñas, Paula Vázquez Verao e Luís Villares Naveira,
deputados e deputadas do Grupo Parlamentar de En Marea, ao abeiro do
disposto no artigo 157 do Regulamento da Cámara, presentan a seguinte
Pregunta para a súa resposta escrita.

A EPA do último trimestre do ano pon de manifesto o fracaso das políticas
populares en materia laboral. Grazas a xestión de Núñez Feijóo, Galicia é a
comunidade autónoma que ten a peor evolución laboral do Estado. En Galicia
cae máis a poboación activa, destrúese máis emprego e medra máis o paro. Aínda
por riba, o emprego que aínda resiste, precarízase, de tal xeito que ter traballo na
nosa terra nin sequera garante o acceso a unha vida digna.

As máis prexudicadas pola destrución do emprego e a diminución da súa
calidade son as de sempre: as mulleres e a mocidade. Non é casual, xa que o
Goberno da Xunta non adoptou as medidas políticas necesarias para afrontar a
súa situación de desvantaxe.

A provincia de Lugo non é allea a todo isto. Durante o último trimestre do ano,
destruíuse emprego na provincia e empeoraron as súas condicións, sobre todo
para as persoas máis vulnerables.

Con este modelo produtivo, que privilexia a uns poucos e marxina a maioría
social, é imposible garantir os servizos públicos básicos e, en particular, o futuro
das pensións. Por iso, é urxente derrogar as últimas reformas laborais e establecer
unha lexislación que favoreza o traballo estable e ben remunerado.

82517

Por todo o exposto, as deputadas asinantes presentan as seguintes preguntas para
a súa resposta escrita:

-

Cales son as razóns que en opinión da Xunta de Galicia poden explicar
que no último trimestre de 2017, o cuarto ano da fase alcista do ciclo
económico, na provincia de Lugo se crearan 400 postos de traballo a
tempo parcial ocupados por mulleres ao mesmo tempo que se destruían
200 postos de traballo a tempo parcial ocupados por homes, segundo os
datos da Enquisa de Poboación Activa (EPA) que veñen de publicar o
Instituto Nacional de Estatística e o Instituto Galego de Estatística?

Santiago de Compostela, 8 de febreiro de 2018.

Asinado dixitalmente por:

José Manuel Lago Peñas na data 08/02/2018 11:44:04

Paula Vázquez Verao na data 08/02/2018 11:44:14

Luis Villares Naveira na data 08/02/2018 11:44:20

82518

Á MESA DO PARLAMENTO

Manuel Lago Peñas, Paula Vázquez Verao e Luís Villares Naveira,
deputados e deputadas do Grupo Parlamentar de En Marea, ao abeiro do
disposto no artigo 157 do Regulamento da Cámara, presentan a seguinte
Pregunta para a súa resposta escrita.

A EPA do último trimestre do ano pon de manifesto o fracaso das políticas
populares en materia laboral. Grazas a xestión de Núñez Feijóo, Galicia é a
comunidade autónoma que ten a peor evolución laboral do Estado. En Galicia
cae máis a poboación activa, destrúese máis emprego e medra máis o paro. Aínda
por riba, o emprego que aínda resiste, precarízase, de tal xeito que ter traballo na
nosa terra nin sequera garante o acceso a unha vida digna.

As máis prexudicadas pola destrución do emprego e a diminución da súa
calidade son as de sempre: as mulleres e a mocidade. Non é casual, xa que o
Goberno da Xunta non adoptou as medidas políticas necesarias para afrontar a
súa situación de desvantaxe.

A provincia de Lugo non é allea a todo isto. Durante o último trimestre do ano,
destruíuse emprego na provincia e empeoraron as súas condicións, sobre todo
para as persoas máis vulnerables.

Con este modelo produtivo, que privilexia a uns poucos e marxina a maioría
social, é imposible garantir os servizos públicos básicos e, en particular, o futuro
das pensións. Por iso, é urxente derrogar as últimas reformas laborais e establecer
unha lexislación que favoreza o traballo estable e ben remunerado.

82519

Por todo o exposto, as deputadas asinantes presentan as seguintes preguntas para
a súa resposta escrita:

-

Cales son as razóns que en opinión da Xunta de Galicia poden explicar
que no último trimestre de 2017, o cuarto ano da fase alcista do ciclo
económico, na provincia de Lugo descendera en 3.200 persoas o número
de activas, segundo os datos da Enquisa de Poboación Activa (EPA) que
veñen de publicar o Instituto Nacional de Estatística e o Instituto Galego
de Estatística?

Santiago de Compostela, 8 de febreiro de 2018.

Asinado dixitalmente por:

José Manuel Lago Peñas na data 08/02/2018 11:45:25

Paula Vázquez Verao na data 08/02/2018 11:45:32

Luis Villares Naveira na data 08/02/2018 11:45:37

82520

Á MESA DO PARLAMENTO

Manuel Lago Peñas, Paula Vázquez Verao e Luís Villares Naveira,
deputados e deputadas do Grupo Parlamentar de En Marea, ao abeiro do
disposto no artigo 157 do Regulamento da Cámara, presentan a seguinte
Pregunta para a súa resposta escrita.

A EPA do último trimestre do ano pon de manifesto o fracaso das políticas
populares en materia laboral. Grazas a xestión de Núñez Feijóo, Galicia é a
comunidade autónoma que ten a peor evolución laboral do Estado. En Galicia
cae máis a poboación activa, destrúese máis emprego e medra máis o paro. Aínda
por riba, o emprego que aínda resiste, precarízase, de tal xeito que ter traballo na
nosa terra nin sequera garante o acceso a unha vida digna.

As máis prexudicadas pola destrución do emprego e a diminución da súa
calidade son as de sempre: as mulleres e a mocidade. Non é casual, xa que o
Goberno da Xunta non adoptou as medidas políticas necesarias para afrontar a
súa situación de desvantaxe.

A provincia de Lugo non é allea a todo isto. Durante o último trimestre do ano,
destruíuse emprego na provincia e empeoraron as súas condicións, sobre todo
para as persoas máis vulnerables.

Con este modelo produtivo, que privilexia a uns poucos e marxina a maioría
social, é imposible garantir os servizos públicos básicos e, en particular, o futuro
das pensións. Por iso, é urxente derrogar as últimas reformas laborais e establecer
unha lexislación que favoreza o traballo estable e ben remunerado.

82521

Por todo o exposto, as deputadas asinantes presentan as seguintes preguntas para
a súa resposta escrita:
-

Cales son as razóns que en opinión da Xunta de Galicia poden explicar que
no último trimestre de 2017, o cuarto ano da fase alcista do ciclo económico,
na provincia de Lugo descendera en 1.600 o número de mulleres activas,
segundo os datos da Enquisa de Poboación Activa (EPA) que veñen de
publicar o Instituto Nacional de Estatística e o Instituto Galego de
Estatística?

Santiago de Compostela, 8 de febreiro de 2018.

Asinado dixitalmente por:

José Manuel Lago Peñas na data 08/02/2018 11:46:54

Paula Vázquez Verao na data 08/02/2018 11:47:02

Luis Villares Naveira na data 08/02/2018 11:47:06

82522

Á MESA DO PARLAMENTO

Manuel Lago Peñas, Paula Vázquez Verao e Luís Villares Naveira,
deputados e deputadas do Grupo Parlamentar de En Marea, ao abeiro do
disposto no artigo 157 do Regulamento da Cámara, presentan a seguinte
Pregunta para a súa resposta escrita.

A EPA do último trimestre do ano pon de manifesto o fracaso das políticas
populares en materia laboral. Grazas a xestión de Núñez Feijóo, Galicia é a
comunidade autónoma que ten a peor evolución laboral do Estado. En Galicia
cae máis a poboación activa, destrúese máis emprego e medra máis o paro. Aínda
por riba, o emprego que aínda resiste, precarízase, de tal xeito que ter traballo na
nosa terra nin sequera garante o acceso a unha vida digna.

As máis prexudicadas pola destrución do emprego e a diminución da súa
calidade son as de sempre: as mulleres e a mocidade. Non é casual, xa que o
Goberno da Xunta non adoptou as medidas políticas necesarias para afrontar a
súa situación de desvantaxe.

A provincia de Lugo non é allea a todo isto. Durante o último trimestre do ano,
destruíuse emprego na provincia e empeoraron as súas condicións, sobre todo
para as persoas máis vulnerables.

Con este modelo produtivo, que privilexia a uns poucos e marxina a maioría
social, é imposible garantir os servizos públicos básicos e, en particular, o futuro
das pensións. Por iso, é urxente derrogar as últimas reformas laborais e establecer
unha lexislación que favoreza o traballo estable e ben remunerado.

82523

Por todo o exposto, as deputadas asinantes presentan as seguintes preguntas para
a súa resposta escrita:

-

Cales son as razóns que en opinión da Xunta de Galicia poden explicar
que no último trimestre de 2017, o cuarto ano da fase alcista do ciclo
económico, na provincia de Lugo descendera nun 0,9% a taxa de
actividade, segundo os datos da Enquisa de Poboación Activa (EPA) que
veñen de publicar o Instituto Nacional de Estatística e o Instituto Galego
de Estatística?

Santiago de Compostela, 8 de febreiro de 2018.

Asinado dixitalmente por:

José Manuel Lago Peñas na data 08/02/2018 11:47:59

Paula Vázquez Verao na data 08/02/2018 11:48:08

Luis Villares Naveira na data 08/02/2018 11:48:12

82524

Á MESA DO PARLAMENTO

Manuel Lago Peñas, Ánxeles Cuña Bóveda e David Rodríguez Estévez,
deputados e deputada do Grupo Parlamentar de En Marea, ao abeiro do disposto
no artigo 157 do Regulamento da Cámara, presentan a seguinte Pregunta para a
súa resposta escrita.

A EPA do último trimestre do ano pon de manifesto o fracaso das políticas
populares en materia laboral. Grazas a xestión de Núñez Feijóo, Galicia é a
comunidade autónoma que ten a peor evolución laboral do Estado. En Galicia
cae máis a poboación activa, destrúese máis emprego e medra máis o paro. Aínda
por riba, o emprego que aínda resiste, precarízase, de tal xeito que ter traballo na
nosa terra nin sequera garante o acceso a unha vida digna.

As máis prexudicadas pola destrución do emprego e a diminución da súa
calidade son as de sempre: as mulleres e a mocidade. Non é casual, xa que o
Goberno da Xunta non adoptou as medidas políticas necesarias para afrontar a
súa situación de desvantaxe.

A provincia de Ourense non é allea a todo isto. Durante o último trimestre do
ano, viu como se destruía emprego na industria e no sector servizos.

Con este modelo produtivo, que privilexia a uns poucos e marxina a maioría
social, é imposible garantir os servizos públicos básicos e, en particular, o futuro
das pensións. Por iso, é urxente derrogar as últimas reformas laborais e establecer
unha lexislación que favoreza o traballo estable e ben remunerado.

82525

Por todo o exposto, as deputadas asinantes presentan as seguintes preguntas para
a súa resposta escrita:

-

Como explica a Xunta de Galicia que no último trimestre Ourense perdera
máis dun 15% do emprego no sector primario mentres que no resto do
Estado o emprego do sector medrou máis dun 5% segundo os datos da
Enquisa de Poboación Activa (EPA) que veñen de publicar o Instituto
Nacional de Estatística e o Instituto Galego de Estatística?

Santiago de Compostela, 8 de febreiro de 2018.

Asinado dixitalmente por:

José Manuel Lago Peñas na data 08/02/2018 13:09:10

María de los Ángeles Cuña Bóveda na data 08/02/2018 13:09:19

David Rodríguez Estévez na data 08/02/2018 13:09:26

82526

Á MESA DO PARLAMENTO

Manuel Lago Peñas, Ánxeles Cuña Bóveda e David Rodríguez Estévez,
deputados e deputada do Grupo Parlamentar de En Marea, ao abeiro do disposto
no artigo 157 do Regulamento da Cámara, presentan a seguinte Pregunta para a
súa resposta escrita.

A EPA do último trimestre do ano pon de manifesto o fracaso das políticas
populares en materia laboral. Grazas a xestión de Núñez Feijóo, Galicia é a
comunidade autónoma que ten a peor evolución laboral do Estado. En Galicia
cae máis a poboación activa, destrúese máis emprego e medra máis o paro. Aínda
por riba, o emprego que aínda resiste, precarízase, de tal xeito que ter traballo na
nosa terra nin sequera garante o acceso a unha vida digna.

As máis prexudicadas pola destrución do emprego e a diminución da súa
calidade son as de sempre: as mulleres e a mocidade. Non é casual, xa que o
Goberno da Xunta non adoptou as medidas políticas necesarias para afrontar a
súa situación de desvantaxe.

A provincia de Ourense non é allea a todo isto. Durante o último trimestre do
ano, viu como se destruía emprego na industria e no sector servizos.

Con este modelo produtivo, que privilexia a uns poucos e marxina a maioría
social, é imposible garantir os servizos públicos básicos e, en particular, o futuro
das pensións. Por iso, é urxente derrogar as últimas reformas laborais e establecer
unha lexislación que favoreza o traballo estable e ben remunerado.

82527

Por todo o exposto, as deputadas asinantes presentan as seguintes preguntas para
a súa resposta escrita:
-

Cales son as razóns que en opinión da Xunta de Galicia poden explicar
que no último trimestre de 2017, o cuarto ano da fase alcista do ciclo
económico, a provincia de Ourense perdera 1.000 empregos no sector
primario, segundo os datos da Enquisa de Poboación Activa (EPA) que
veñen de publicar o Instituto Nacional de Estatística e o Instituto Galego
de Estatística?

Santiago de Compostela, 8 de febreiro de 2018.

Asinado dixitalmente por:

José Manuel Lago Peñas na data 08/02/2018 13:10:23

María de los Ángeles Cuña Bóveda na data 08/02/2018 13:10:33

David Rodríguez Estévez na data 08/02/2018 13:10:39

82528

Á MESA DO PARLAMENTO

Manuel Lago Peñas, Ánxeles Cuña Bóveda e David Rodríguez Estévez,
deputados e deputada do Grupo Parlamentar de En Marea, ao abeiro do disposto
no artigo 157 do Regulamento da Cámara, presentan a seguinte Pregunta para a
súa resposta escrita.

A EPA do último trimestre do ano pon de manifesto o fracaso das políticas
populares en materia laboral. Grazas a xestión de Núñez Feijóo, Galicia é a
comunidade autónoma que ten a peor evolución laboral do Estado. En Galicia
cae máis a poboación activa, destrúese máis emprego e medra máis o paro. Aínda
por riba, o emprego que aínda resiste, precarízase, de tal xeito que ter traballo na
nosa terra nin sequera garante o acceso a unha vida digna.

As máis prexudicadas pola destrución do emprego e a diminución da súa
calidade son as de sempre: as mulleres e a mocidade. Non é casual, xa que o
Goberno da Xunta non adoptou as medidas políticas necesarias para afrontar a
súa situación de desvantaxe.

A provincia de Ourense non é allea a todo isto. Durante o último trimestre do
ano, viu como se destruía emprego na industria e no sector servizos.

Con este modelo produtivo, que privilexia a uns poucos e marxina a maioría
social, é imposible garantir os servizos públicos básicos e, en particular, o futuro
das pensións. Por iso, é urxente derrogar as últimas reformas laborais e establecer
unha lexislación que favoreza o traballo estable e ben remunerado.

82529

Por todo o exposto, as deputadas asinantes presentan as seguintes preguntas para
a súa resposta escrita:

-

Cales son as razóns que en opinión da Xunta de Galicia poden explicar
que no último trimestre de 2017, o cuarto ano da fase alcista do ciclo
económico, a provincia de Ourense estea entre as once que máis emprego
perderon en termos relativos no sector primario, segundo os datos da
Enquisa de Poboación Activa (EPA) que veñen de publicar o Instituto
Nacional de Estatística e o Instituto Galego de Estatística?

Santiago de Compostela, 8 de febreiro de 2018.

Asinado dixitalmente por:

José Manuel Lago Peñas na data 08/02/2018 13:11:41

María de los Ángeles Cuña Bóveda na data 08/02/2018 13:11:48

David Rodríguez Estévez na data 08/02/2018 13:11:56

82530

Á MESA DO PARLAMENTO

Manuel Lago Peñas, Ánxeles Cuña Bóveda e David Rodríguez Estévez,
deputados e deputada do Grupo Parlamentar de En Marea, ao abeiro do disposto
no artigo 157 do Regulamento da Cámara, presentan a seguinte Pregunta para a
súa resposta escrita.

A EPA do último trimestre do ano pon de manifesto o fracaso das políticas
populares en materia laboral. Grazas a xestión de Núñez Feijóo, Galicia é a
comunidade autónoma que ten a peor evolución laboral do Estado. En Galicia
cae máis a poboación activa, destrúese máis emprego e medra máis o paro. Aínda
por riba, o emprego que aínda resiste, precarízase, de tal xeito que ter traballo na
nosa terra nin sequera garante o acceso a unha vida digna.

As máis prexudicadas pola destrución do emprego e a diminución da súa
calidade son as de sempre: as mulleres e a mocidade. Non é casual, xa que o
Goberno da Xunta non adoptou as medidas políticas necesarias para afrontar a
súa situación de desvantaxe.

A provincia de Ourense non é allea a todo isto. Durante o último trimestre do
ano, viu como se destruía emprego na industria e no sector servizos.

Con este modelo produtivo, que privilexia a uns poucos e marxina a maioría
social, é imposible garantir os servizos públicos básicos e, en particular, o futuro
das pensións. Por iso, é urxente derrogar as últimas reformas laborais e establecer
unha lexislación que favoreza o traballo estable e ben remunerado.

82531

Por todo o exposto, as deputadas asinantes presentan as seguintes preguntas para
a súa resposta escrita:
-

Como explica a Xunta de Galicia que no último trimestre de 2017 Ourense
perdera máis do 5% do emprego na industria mentres que no resto do
Estado o emprego do sector medraba máis dun 1,5% segundo os datos da
Enquisa de Poboación Activa (EPA) que veñen de publicar o Instituto
Nacional de Estatística e o Instituto Galego de Estatística?

Santiago de Compostela, 8 de febreiro de 2018.

Asinado dixitalmente por:

José Manuel Lago Peñas na data 08/02/2018 13:12:55

María de los Ángeles Cuña Bóveda na data 08/02/2018 13:13:04

David Rodríguez Estévez na data 08/02/2018 13:13:13

82532

Á MESA DO PARLAMENTO

Manuel Lago Peñas, Ánxeles Cuña Bóveda e David Rodríguez Estévez,
deputados e deputada do Grupo Parlamentar de En Marea, ao abeiro do disposto
no artigo 157 do Regulamento da Cámara, presentan a seguinte Pregunta para a
súa resposta escrita.

A EPA do último trimestre do ano pon de manifesto o fracaso das políticas
populares en materia laboral. Grazas a xestión de Núñez Feijóo, Galicia é a
comunidade autónoma que ten a peor evolución laboral do Estado. En Galicia
cae máis a poboación activa, destrúese máis emprego e medra máis o paro. Aínda
por riba, o emprego que aínda resiste, precarízase, de tal xeito que ter traballo na
nosa terra nin sequera garante o acceso a unha vida digna.

As máis prexudicadas pola destrución do emprego e a diminución da súa
calidade son as de sempre: as mulleres e a mocidade. Non é casual, xa que o
Goberno da Xunta non adoptou as medidas políticas necesarias para afrontar a
súa situación de desvantaxe.

A provincia de Ourense non é allea a todo isto. Durante o último trimestre do
ano, viu como se destruía emprego na industria e no sector servizos.

Con este modelo produtivo, que privilexia a uns poucos e marxina a maioría
social, é imposible garantir os servizos públicos básicos e, en particular, o futuro
das pensións. Por iso, é urxente derrogar as últimas reformas laborais e establecer
unha lexislación que favoreza o traballo estable e ben remunerado.

82533

Por todo o exposto, as deputadas asinantes presentan as seguintes preguntas para
a súa resposta escrita:
-

Cales son as razóns que en opinión da Xunta de Galicia poden explicar
que no último trimestre de 2017, o cuarto ano da fase alcista do ciclo
económico, na provincia de Ourense se perderan 1.000 empregos no
sector industrial, segundo os datos da Enquisa de Poboación Activa (EPA)
que veñen de publicar o Instituto Nacional de Estatística e o Instituto
Galego de Estatística?

Santiago de Compostela, 8 de febreiro de 2018.

Asinado dixitalmente por:

José Manuel Lago Peñas na data 08/02/2018 13:13:57

María de los Ángeles Cuña Bóveda na data 08/02/2018 13:14:06

David Rodríguez Estévez na data 08/02/2018 13:14:13

82534

Á MESA DO PARLAMENTO

Manuel Lago Peñas, Ánxeles Cuña Bóveda e David Rodríguez Estévez,
deputados e deputada do Grupo Parlamentar de En Marea, ao abeiro do disposto
no artigo 157 do Regulamento da Cámara, presentan a seguinte Pregunta para a
súa resposta escrita.

A EPA do último trimestre do ano pon de manifesto o fracaso das políticas
populares en materia laboral. Grazas a xestión de Núñez Feijóo, Galicia é a
comunidade autónoma que ten a peor evolución laboral do Estado. En Galicia
cae máis a poboación activa, destrúese máis emprego e medra máis o paro. Aínda
por riba, o emprego que aínda resiste, precarízase, de tal xeito que ter traballo na
nosa terra nin sequera garante o acceso a unha vida digna.

As máis prexudicadas pola destrución do emprego e a diminución da súa
calidade son as de sempre: as mulleres e a mocidade. Non é casual, xa que o
Goberno da Xunta non adoptou as medidas políticas necesarias para afrontar a
súa situación de desvantaxe.

A provincia de Ourense non é allea a todo isto. Durante o último trimestre do
ano, viu como se destruía emprego na industria e no sector servizos.

Con este modelo produtivo, que privilexia a uns poucos e marxina a maioría
social, é imposible garantir os servizos públicos básicos e, en particular, o futuro
das pensións. Por iso, é urxente derrogar as últimas reformas laborais e establecer
unha lexislación que favoreza o traballo estable e ben remunerado.

82535

Por todo o exposto, as deputadas asinantes presentan as seguintes preguntas para
a súa resposta escrita:
-

Cales son as razóns que en opinión da Xunta de Galicia poden explicar
que no último trimestre de 2017, o cuarto ano da fase alcista do ciclo
económico, a provincia de Ourense estea entre as doce que máis emprego
perderon en termos relativos no sector industrial, segundo os datos da
Enquisa de Poboación Activa (EPA) que veñen de publicar o Instituto
Nacional de Estatística e o Instituto Galego de Estatística?

Santiago de Compostela, 8 de febreiro de 2018.

Asinado dixitalmente por:

José Manuel Lago Peñas na data 08/02/2018 13:15:42

María de los Ángeles Cuña Bóveda na data 08/02/2018 13:15:50

David Rodríguez Estévez na data 08/02/2018 13:15:58

82536

Á MESA DO PARLAMENTO

Manuel Lago Peñas, Ánxeles Cuña Bóveda e David Rodríguez Estévez,
deputados e deputada do Grupo Parlamentar de En Marea, ao abeiro do disposto
no artigo 157 do Regulamento da Cámara, presentan a seguinte Pregunta para a
súa resposta escrita.

A EPA do último trimestre do ano pon de manifesto o fracaso das políticas
populares en materia laboral. Grazas a xestión de Núñez Feijóo, Galicia é a
comunidade autónoma que ten a peor evolución laboral do Estado. En Galicia
cae máis a poboación activa, destrúese máis emprego e medra máis o paro. Aínda
por riba, o emprego que aínda resiste, precarízase, de tal xeito que ter traballo na
nosa terra nin sequera garante o acceso a unha vida digna.

As máis prexudicadas pola destrución do emprego e a diminución da súa
calidade son as de sempre: as mulleres e a mocidade. Non é casual, xa que o
Goberno da Xunta non adoptou as medidas políticas necesarias para afrontar a
súa situación de desvantaxe.

A provincia de Ourense non é allea a todo isto. Durante o último trimestre do
ano, viu como se destruía emprego na industria e no sector servizos.

Con este modelo produtivo, que privilexia a uns poucos e marxina a maioría
social, é imposible garantir os servizos públicos básicos e, en particular, o futuro
das pensións. Por iso, é urxente derrogar as últimas reformas laborais e establecer
unha lexislación que favoreza o traballo estable e ben remunerado.

82537

Por todo o exposto, as deputadas asinantes presentan as seguintes preguntas para
a súa resposta escrita:

-

Cales son as razóns que en opinión da Xunta de Galicia poden explicar
que no último trimestre de 2017, o cuarto ano da fase alcista do ciclo
económico, na provincia de Ourense medrara o número de mulleres
traballando a tempo parcial en 1.700 persoas mentres que permanecía
estancado o número de mulleres traballando a tempo completo ocupados
segundo os datos da Enquisa de Poboación Activa (EPA) que veñen de
publicar o Instituto Nacional de Estatística e o Instituto Galego de
Estatística?

Santiago de Compostela, 8 de febreiro de 2018.

Asinado dixitalmente por:

José Manuel Lago Peñas na data 08/02/2018 13:30:06

María de los Ángeles Cuña Bóveda na data 08/02/2018 13:30:11

David Rodríguez Estévez na data 08/02/2018 13:30:18

82538

Á MESA DO PARLAMENTO

Manuel Lago Peñas, Ánxeles Cuña Bóveda e David Rodríguez Estévez,
deputados e deputada do Grupo Parlamentar de En Marea, ao abeiro do disposto
no artigo 157 do Regulamento da Cámara, presentan a seguinte Pregunta para a
súa resposta escrita.

A EPA do último trimestre do ano pon de manifesto o fracaso das políticas
populares en materia laboral. Grazas a xestión de Núñez Feijóo, Galicia é a
comunidade autónoma que ten a peor evolución laboral do Estado. En Galicia
cae máis a poboación activa, destrúese máis emprego e medra máis o paro. Aínda
por riba, o emprego que aínda resiste, precarízase, de tal xeito que ter traballo na
nosa terra nin sequera garante o acceso a unha vida digna.

As máis prexudicadas pola destrución do emprego e a diminución da súa
calidade son as de sempre: as mulleres e a mocidade. Non é casual, xa que o
Goberno da Xunta non adoptou as medidas políticas necesarias para afrontar a
súa situación de desvantaxe.

A provincia de Ourense non é allea a todo isto. Durante o último trimestre do
ano, viu como se destruía emprego na industria e no sector servizos.

Con este modelo produtivo, que privilexia a uns poucos e marxina a maioría
social, é imposible garantir os servizos públicos básicos e, en particular, o futuro
das pensións. Por iso, é urxente derrogar as últimas reformas laborais e establecer
unha lexislación que favoreza o traballo estable e ben remunerado.

82539

Por todo o exposto, as deputadas asinantes presentan as seguintes preguntas para
a súa resposta escrita:
-

Cales son as razóns que en opinión da Xunta de Galicia poden explicar
que no último trimestre de 2017, o cuarto ano da fase alcista do ciclo
económico, na provincia de Ourense se crearan 1.700 postos de traballo a
tempo parcial ocupados por mulleres ao mesmo tempo que se destruían
200 postos de traballo a tempo parcial ocupados por homes, segundo os
datos da Enquisa de Poboación Activa (EPA) que veñen de publicar o
Instituto Nacional de Estatística e o Instituto Galego de Estatística?

Santiago de Compostela, 8 de febreiro de 2018.

Asinado dixitalmente por:

José Manuel Lago Peñas na data 08/02/2018 13:31:34

María de los Ángeles Cuña Bóveda na data 08/02/2018 13:31:41

David Rodríguez Estévez na data 08/02/2018 13:31:48

82540

Á MESA DO PARLAMENTO

Manuel Lago Peñas, Ánxeles Cuña Bóveda e David Rodríguez Estévez,
deputados e deputada do Grupo Parlamentar de En Marea, ao abeiro do disposto
no artigo 157 do Regulamento da Cámara, presentan a seguinte Pregunta para a
súa resposta escrita.

A EPA do último trimestre do ano pon de manifesto o fracaso das políticas
populares en materia laboral. Grazas a xestión de Núñez Feijóo, Galicia é a
comunidade autónoma que ten a peor evolución laboral do Estado. En Galicia
cae máis a poboación activa, destrúese máis emprego e medra máis o paro. Aínda
por riba, o emprego que aínda resiste, precarízase, de tal xeito que ter traballo na
nosa terra nin sequera garante o acceso a unha vida digna.

As máis prexudicadas pola destrución do emprego e a diminución da súa
calidade son as de sempre: as mulleres e a mocidade. Non é casual, xa que o
Goberno da Xunta non adoptou as medidas políticas necesarias para afrontar a
súa situación de desvantaxe.

A provincia de Ourense non é allea a todo isto. Durante o último trimestre do
ano, viu como se destruía emprego na industria e no sector servizos.

Con este modelo produtivo, que privilexia a uns poucos e marxina a maioría
social, é imposible garantir os servizos públicos básicos e, en particular, o futuro
das pensións. Por iso, é urxente derrogar as últimas reformas laborais e establecer
unha lexislación que favoreza o traballo estable e ben remunerado.

82541

Por todo o exposto, as deputadas asinantes presentan as seguintes preguntas para
a súa resposta escrita:

-

Cales son as razóns que en opinión da Xunta de Galicia poden explicar
que no último trimestre de 2017, o cuarto ano da fase alcista do ciclo
económico, na provincia de Ourense descendera en 400 persoas o número
de activas, segundo os datos da Enquisa de Poboación Activa (EPA) que
veñen de publicar o Instituto Nacional de Estatística e o Instituto Galego
de Estatística?

Santiago de Compostela, 8 de febreiro de 2018.

Asinado dixitalmente por:

José Manuel Lago Peñas na data 08/02/2018 13:32:44

María de los Ángeles Cuña Bóveda na data 08/02/2018 13:32:52

David Rodríguez Estévez na data 08/02/2018 13:33:03

82542

Á MESA DO PARLAMENTO

Manuel Lago Peñas, Ánxeles Cuña Bóveda e David Rodríguez Estévez,
deputados e deputada do Grupo Parlamentar de En Marea, ao abeiro do disposto
no artigo 157 do Regulamento da Cámara, presentan a seguinte Pregunta para a
súa resposta escrita.

A EPA do último trimestre do ano pon de manifesto o fracaso das políticas
populares en materia laboral. Grazas a xestión de Núñez Feijóo, Galicia é a
comunidade autónoma que ten a peor evolución laboral do Estado. En Galicia
cae máis a poboación activa, destrúese máis emprego e medra máis o paro. Aínda
por riba, o emprego que aínda resiste, precarízase, de tal xeito que ter traballo na
nosa terra nin sequera garante o acceso a unha vida digna.

As máis prexudicadas pola destrución do emprego e a diminución da súa
calidade son as de sempre: as mulleres e a mocidade. Non é casual, xa que o
Goberno da Xunta non adoptou as medidas políticas necesarias para afrontar a
súa situación de desvantaxe.

A provincia de Ourense non é allea a todo isto. Durante o último trimestre do
ano, viu como se destruía emprego na industria e no sector servizos.

Con este modelo produtivo, que privilexia a uns poucos e marxina a maioría
social, é imposible garantir os servizos públicos básicos e, en particular, o futuro
das pensións. Por iso, é urxente derrogar as últimas reformas laborais e establecer
unha lexislación que favoreza o traballo estable e ben remunerado.
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Por todo o exposto, as deputadas asinantes presentan as seguintes preguntas para
a súa resposta escrita:

-

Cales son as razóns que en opinión da Xunta de Galicia poden explicar
que no último trimestre de 2017, o cuarto ano da fase alcista do ciclo
económico, na provincia de Ourense descendera en 400 o número de
mozas e mozos activos entre 25 e 34 anos, segundo os datos da Enquisa de
Poboación Activa (EPA) que veñen de publicar o Instituto Nacional de
Estatística e o Instituto Galego de Estatística?

Santiago de Compostela, 8 de febreiro de 2018.

Asinado dixitalmente por:

José Manuel Lago Peñas na data 08/02/2018 13:35:15

María de los Ángeles Cuña Bóveda na data 08/02/2018 13:35:30

David Rodríguez Estévez na data 08/02/2018 13:35:39
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Á MESA DO PARLAMENTO

Manuel Lago Peñas, Ánxeles Cuña Bóveda e David Rodríguez Estévez,
deputados e deputada do Grupo Parlamentar de En Marea, ao abeiro do disposto
no artigo 157 do Regulamento da Cámara, presentan a seguinte Pregunta para a
súa resposta escrita.

A EPA do último trimestre do ano pon de manifesto o fracaso das políticas
populares en materia laboral. Grazas a xestión de Núñez Feijóo, Galicia é a
comunidade autónoma que ten a peor evolución laboral do Estado. En Galicia
cae máis a poboación activa, destrúese máis emprego e medra máis o paro. Aínda
por riba, o emprego que aínda resiste, precarízase, de tal xeito que ter traballo na
nosa terra nin sequera garante o acceso a unha vida digna.

As máis prexudicadas pola destrución do emprego e a diminución da súa
calidade son as de sempre: as mulleres e a mocidade. Non é casual, xa que o
Goberno da Xunta non adoptou as medidas políticas necesarias para afrontar a
súa situación de desvantaxe.

A provincia de Ourense non é allea a todo isto. Durante o último trimestre do
ano, viu como se destruía emprego na industria e no sector servizos.

Con este modelo produtivo, que privilexia a uns poucos e marxina a maioría
social, é imposible garantir os servizos públicos básicos e, en particular, o futuro
das pensións. Por iso, é urxente derrogar as últimas reformas laborais e establecer
unha lexislación que favoreza o traballo estable e ben remunerado.
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Por todo o exposto, as deputadas asinantes presentan as seguintes preguntas para
a súa resposta escrita:

-

Cales son as razóns que en opinión da Xunta de Galicia poden explicar
que no último trimestre de 2017, o cuarto ano da fase alcista do ciclo
económico, na provincia de Ourense descendera en 200 o número de
mulleres activas, segundo os datos da Enquisa de Poboación Activa (EPA)
que veñen de publicar o Instituto Nacional de Estatística e o Instituto
Galego de Estatística?

Santiago de Compostela, 8 de febreiro de 2018.

Asinado dixitalmente por:

José Manuel Lago Peñas na data 08/02/2018 13:33:58

María de los Ángeles Cuña Bóveda na data 08/02/2018 13:34:08

David Rodríguez Estévez na data 08/02/2018 13:34:16
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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 152 do Regulamento da Cámara, presentan ante esa Mesa a
seguinte pregunta para a súa reposta por escrito.
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 formulan as
seguintes preguntas para a súa resposta escrita:
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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Asinado dixitalmente por:
María Luisa Pierres López na data 08/02/2018 14:20:05
Noela Blanco Rodríguez na data 08/02/2018 14:20:15
Partido dos
Socialistas
de Galicia

Patricia Vilán Lorenzo na data 08/02/2018 14:20:21
Matilde Begoña Rodríguez Rumbo na data 08/02/2018 14:20:26
Juan Manuel Díaz Villoslada na data 08/02/2018 14:20:29
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Á Mesa do Parlamento

Partido dos
Socialistas
de Galicia

Patricia Vilán Lorenzo, José Antonio Quiroga Díaz, José Manuel
Pérez Seco, Juan Manuel Díaz Villoslada, Matilde Begoña
Rodríguez Rumbo, Raúl Fernández Fernández e María Luisa
Pierres López, deputadas e deputados pertencentes ao Grupo
Parlamentario dos Socialistas de Galicia, ao abeiro do disposto no
artigo 152 do Regulamento da Cámara, presentan ante esa Mesa a
seguinte pregunta para a súa resposta por escrito.
No pasado pleno, na súa comparecencia o presidente da Xunta de
Galicia adiantaba 30 medidas de loita contra os incendios. Entre elas:
1. A creación dun corpo de equipos forestais de investigación, cuns
50 axentes para toda Galicia.
2. A creación tamén de equipos de vixilancia de cumprimento, cuns
40 axentes para todo o territorio, coa fin de que vixíen que se
cumpran as distancias de seguridade ou o control das fincas
abandonadas.
(Nos dous casos, cun coordinador provincial).
3. A creación dunha Rede de Vixilancia Forestal, instalando
cámaras.
Non hai máis concreción.
Por todo o exposto, as deputadas e os deputados que asinan formulan as
seguintes preguntas para a súa resposta escrita:
1. De que consellería van depender os axentes dos corpos de equipos
forestais de investigación e de vixilancia de cumprimento,
anunciados polo presidente da Xunta de Galicia?
2. Como se van constituír estes corpos?
3. Vai haber unha convocatoria específica de prazas? Vai ser anual?
Cando?
4. Quen se vai encargar da coordinación provincial?
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Partido dos
Socialistas
de Galicia

5. Como vai facer compatible o Goberno galego os dereitos
protexidos na Lei orgánica de protección de datos de 1999 e a
creación dunha Rede de Vixilancia Forestal, con instalación de
cámaras?

Pazo do Parlamento, 20 de novembro de 2017
Asdo.: Patricia Vilán Lorenzo
José Antonio Quiroga Díaz
José Manuel Pérez Seco
Juan Manuel Díaz Villoslada
Matilde Begoña Rodríguez Rumbo
Raúl Fernández Fernández
María Luisa Pierres López
Deputadas e deputados do G.P. dos Socialistas de Galicia

Asinado dixitalmente por:
Patricia Vilán Lorenzo na data 21/11/2017 10:40:45
José Antonio Quiroga Díaz na data 21/11/2017 10:40:50
Jóse Manuel Pérez Seco na data 21/11/2017 10:40:57
Juan Manuel Díaz Villoslada na data 21/11/2017 10:41:05
Matilde Begoña Rodríguez Rumbo na data 21/11/2017 10:41:10
Raúl Fernández Fernández na data 21/11/2017 10:41:12
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María Luisa Pierres López na data 21/11/2017 10:41:17

Partido dos
Socialistas
de Galicia
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Á Mesa do Parlamento

Partido dos
Socialistas
de Galicia

Patricia Vilán Lorenzo, Raúl Fernández Fernández e María Luisa
Pierres López, deputadas e deputado pertencentes ao Grupo
Parlamentario dos Socialistas de Galicia, ao abeiro do disposto no artigo
152 do Regulamento da Cámara, presentan ante esa Mesa a seguinte
pregunta para a súa resposta por escrito.
A Rede Natura 2000 está formada por 27.522 espazos que suman case 1,2
millóns de quilómetros cadrados na superficie terrestre da UE, o 18 %.
España está por riba desta cifra (a superficie aportada supón o 27,3 % do
país), mentres que Galicia aporta só un 12 % do seu territorio.
A Rede Natura 2000 é, sen dúbida, un dos grandes logros da UE, no que
deberían convivir as persoas e nos que a actividade económica debería ser
posible e ata necesaria para asegurar a conservación dos recursos naturais.
Precisamente por iso, a UE quere mellorar o financiamento da Rede, o
principal instrumento para a conservación da biodiversidade, e atraer toda
clase de inversións, tamén do sector privado, cara proxectos relacionados
coa natureza. Para tal fin, a UE propón utilizar o Mecanismo de
Financiamento do Capital Natural, a través do que o Banco Europeo de
Investimentos prestará cartos para proxectos relacionados coa
biodiversidade. A propia Comisión ten proposto recentemente asignar 60
millóns de euros adicionais para proxectos relacionados con estes espazos,
fondos comunitarios para axudar á xestión eficaz da Rede Natura 2000.
Hai pouco tempo, a entidade ecoloxista WWF facía un estudo de análise
sobre os plans directores das comunidades autónomas españolas, sendo
Galicia unha das 7 suspensas, cun plan absolutamente xenérico que carece
de obxectivos claros, falta de concreción e medidas pouco ambiciosas e
que, para WWF é, con diferenza, a peor planificación. Ao que cómpre
engadir a falta de axudas de calquera tipo aos cidadáns que viven en
territorio afectado pola Rede Natura.
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Por todo o exposto, as deputadas e o deputado que asinan formulan as
seguintes preguntas para a súa resposta escrita:

Partido dos
Socialistas
de Galicia

1. Ten previsto o Goberno galego o incremento da superficie da Rede
Natura 2000 nesta lexislatura, coa fin de aproximarse ás cifras
españolas?
2. Ten previsto o Goberno galego aumentar o nivel de protección da
biodiversidade no noso territorio, falando logo cos países que están
máis avanzados?
3. Ten previsto o Goberno galego modificar ou derrogar o plan director?
4. Cal foi a cantidade de fondos comunitarios utilizados pola Xunta de
Galicia para financiar a Rede Natura 2000 dende 2009 a 2017?
5. Ten previsto o Goberno utilizar o Mecanismo de Financiamento do
Capital Natural, a través do que o Banco Europeo de Investimentos
prestará cartos para proxectos relacionados coa protección da
biodiversidade?
Pazo do Parlamento, 14 de xullo de 2017
Asdo.: Patricia Vilán Lorenzo
Raúl Fernández Fernández
María Luisa Pierres López
Deputadas e deputado do G.P. dos Socialistas de Galicia

Asinado dixitalmente por:
Patricia Vilán Lorenzo na data 17/07/2017 12:18:21
Raúl Fernández Fernández na data 17/07/2017 12:18:26
María Luisa Pierres López na data 17/07/2017 12:18:30
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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

Á Mesa do Parlamento
Montserrat Prado Cores, Olalla Rodil Fernández, Ana Pontón Mondelo,
Xosé Luis Rivas Cruz, Luis Bará Torres e Noa Presas Bergantiños, deputadas e
deputados do Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego (BNG), ao
abeiro do disposto no Regulamento da Cámara, presentan a seguinte Pregunta para
resposta escrita, relativa ás novas adxudicacións feitas polo Sergas á empresa
Ibérica de Mantemento S.A.

O 30 de novembro de 2016 rematou o contrato adxudicado en xuño de 2013
pola Xunta de Galiza a Ibérica de Mantenimiento S.A, para o servizo de mantemento
integral de equipamento electromédico e outro equipamento, que se fíxo por un
importe aproximado de 34 millóns de euros.
Con esta adxudicación o Sergas puxo en mans privadas o mantemento de
todo tipo de aparataxe, incluídos servizos críticos e vitais como son quirófanos, ucis,
urxencias, radiodiagnóstico, autoclaves, bombas de infusión, respiradores,
incubadoras, ventosas fetais, monitores, detectores de illamentos, esterilizadores,
respiradores, mesas cirúrxicas, desfibriladores etc. Todo o aparataxe para
diagnosticar e tratar aos doentes.
Desde a privatización do servizo de electromedicina foron reiteras as
denuncias do deterioro, até límites de por en risco a asistencia sanitaria, da
prestación do servizo que por parte da empresa concesionaria realiza nos centros
hospitalarios.

1
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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

O Bloque Nacionalista Galego denunciou en reiteradas ocasións a situación e
presentou iniciativas para que por parte da consellaría de Sanidade se rectificara.
Traballadores/as, sindicatos e responsábeis dos centros sanitarios, realizaron
denuncias das deficiencias na electromedicina, o risco na asistencia, e a anulación e
suspensión de probas diagnósticas por non ter os equipos reparados, ou por que estes
non ofrecían

as

suficientes garantías. Tamén hai constancia de que @s

responsábeis técnicos de diferentes centros sanitarios do Sergas emitiron informes
desfavorábeis sobre o traballo desenvolvido pola empresa adxudicataria e dos
sistemáticos incumprimentos das condicións recollidas no contrato.
É evidente que as privatizacións levadas a cabo desde a Xunta non teñen
como obxectivo a mellora dos servizos nin o aforro económico, senón o afán do
goberno do Partido Popular por privatizar a sanidade pública galega, entregándoa a
empresas privadas para facer negocio coa saúde dos cidadáns.
O que se fixo foi desmantelar un servizo público que funcionaba
perfectamente, con custes reducidos, profesionais cualificados, con experiencia e
unha calidade na asistencia inmellorábel, que coñecían o estado dos equipos e das
instalacións por unha empresa adxudicataria, que non cumpriu co contrato.
Se resulta difícil de entender como o Goberno galego a pesares de ser
conscientes da gravidade da situación non tomou ningunha medida para avaliar a
prestación deste servizo, e unha vez detectadas as irregularidades, adoptar as
medidas de penalización recollidas na folla

de prescricións administrativas

particulares da concesión, nin o rescate do servizo; aínda o é máis que volva a
adxudicarllo a unha empresa, que está máis que demostrado que non só foi
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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

ineficiente senón que incumpriu sistematicamente as condicións da prestación do
servizo establecidas no contrato, incumprimentos tamén detectados e recollidas polo
Consello de Contas no seu informe.
Tanto é así que temos información de que se lle teñen retidas partidas
económicas por non ter xustificado a realización de servizos, ou telo feito
insatisfactoriamente, así como se lle reclama cantidades pagadas por servizos que
non deu realizado.
Resulta polo tanto inxustificábel que o propio Sergas volva a adxudicarlle
contratos de mantemento en diversas EOXIS como Vigo, Pontevedra-Salnés,
Santiago.

Diante desta situación formúlanse as seguintes preguntas para resposta
escrita:
-Cal é a xustificación de volver a adxudicarlle por parte do Sergas contratos
de mantemento a Ibérica de Mantenimiento S.A. cando está demostrado o seu
incumprimento na adxudicación feita en 2013?
-Como se xustifica que o Sergas lle adxudique novos contratos a unha
empresa á que o propio organismo lle reclama cantidades económicas por incumprir
contrato e non lle paga outras pola mesma razón?
-Ten cuantificado o despilfarro que supuxo esta externalización, entre tanto
permanecía o persoal propio do Sergas baleirado de funcións?
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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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-Que valoración fai o Goberno galego do contrato realizado polo Sergas a
Ibérica de Mantenimiento S.A, para o servizo de mantemento integral de
equipamento electromédico e outro equipamento?
-Cal é o balance da externalización deste servizo?

Santiago de Compostela, 8 de febreiro de 2018

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

Asinado dixitalmente por:

María Montserrat Prado Cores na data 08/02/2018 17:16:02

Ana Pontón Mondelo na data 08/02/2018 17:16:07
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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
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15702 Santiago de Compostela
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Xose Luis Rivas Cruz na data 08/02/2018 17:16:09

Olalla Rodil Fernández na data 08/02/2018 17:16:10

Noa Presas Bergantiños na data 08/02/2018 17:16:11

Xosé Luis Bará Torres na data 08/02/2018 17:16:13
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Davide Rodríguez Estévez e Paula Quinteiro Araújo, deputado e deputada
pertencentes ao Grupo Parlamentario de En Marea, ao abeiro do disposto no
artigo 157 do Regulamento da Cámara, presentan a seguinte Pregunta para a súa
resposta escrita, sobre a nova normativa europea que afecta a aplicación do xurro
e do esterco.

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.
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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, o Grupo Parlamentario de En Marea presenta a seguinte
Pregunta para a súa respostal escrita:

1. Que opinión lle merecen á Xunta de Galicia as excepcións introducidas
polo Goberno de Asturias á normativa europea que afecta a aplicación do
xuro e do esterco?
2. Pensa introducir excepcións semellantes na nosa Comunidade?

Santiago de Compostela, 8 de febreiro de 2018.

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

David Rodríguez Estévez na data 08/02/2018 17:25:58

Paula Quinteiro Araújo na data 08/02/2018 17:26:12
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Á Mesa do Parlamento
Montserrat Prado Cores, Luis Bará Torres, Ana Pontón Mondelo, Xosé
Luis Rivas Cruz, Olalla Rodil Fernández e Noa Presas Bergantiños, deputadas e
deputados do Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego (BNG), ao abeiro
do disposto no Regulamento da Cámara, presentan a seguinte Pregunta para resposta
escrita, relativa ás medidas a tomar para solucionar as deficiencias no centro de saúde
de Tui.

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 formúlanse as seguintes preguntas para resposta escrita:
-Parécelle normal ao Goberno galego que unhas instalacións tan recentes teñan
as deficiencias sinaladas?
-Vai atender as demandas de profesionais e doentes e darlle solución as
deficiencias?

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

Asinado dixitalmente por:

María Montserrat Prado Cores na data 08/02/2018 17:28:34
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Ana Pontón Mondelo na data 08/02/2018 17:28:43

Xose Luis Rivas Cruz na data 08/02/2018 17:28:44

Olalla Rodil Fernández na data 08/02/2018 17:28:46

Noa Presas Bergantiños na data 08/02/2018 17:28:47

Xosé Luis Bará Torres na data 08/02/2018 17:28:48
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Grupo Parlamentario

Á Mesa do Parlamento

Partido dos
Socialistas
de Galicia

Patricia Vilán Lorenzo, Raúl Fernández Fernández e María Luisa
Pierres López, deputadas e deputado pertencentes ao Grupo
Parlamentario dos Socialistas de Galicia, ao abeiro do disposto no
artigo 152 do Regulamento da Cámara, presentan ante esa Mesa a
seguinte pregunta para a súa resposta por escrito.
O día 2 de xaneiro de 2017, o Diario Oficial de Galicia publicaba unha
resolución da Secretaría Xeral Técnica da Consellería de Medio
Ambiente e Ordenación do Territorio, pola que se facía pública a
formalización dos contratos administrativos do servizo de limpeza de
sendas e marxes en tramos fluviais seleccionados das catro provincias
galegas, cofinanciado nun 75 % polo Fondo Europeo Agrícola de
Desenvolvemento Rural (Feader), no marco do Programa de
Desenvolvemento Rural (PDR) para Galicia 2014-2020. O valor
estimado do contrato era de 304.940 euros e o importe total do
orzamento 368.977,40 euros. Finalmente, a entidade adxudicataria foi
Eulen, SA.
A Consellería de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio desbota
así a posibilidade de asumir a xestión directa da limpeza de sendas e
marxes en tramos fluviais de Galicia, deixando que sexa a empresa
privada. Pois ben, este grupo parlamentario entende que é necesaria a
potenciación de mellores e de outros modelos de xestión, poñendo
sempre en primeiro lugar a xestión directa, mellorando o financiamento
do servizo e castigando ás empresas que compitan a prezos temerarios.
A maiores, descoñecemos cal é o nivel de rigor no control por parte da
Consellería de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio. Por iso
preguntamos no mes de agosto.
A resposta do Goberno galego -vaga e escueta- foi que os controis
sobre o terreo das actuacións realizadas no marco deste contrato se
realizan dende os servizos provinciais da Dirección Xeral de
Patrimonio Natural, dependentes das xefaturas territoriais e que se
designaron técnicos de cada servizo como responsables da supervisión
dos lotes do contrato.
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Grupo Parlamentario

Por todo o exposto, as deputadas e o deputado que asinan formulan as
seguintes preguntas para a súa resposta escrita:
Partido dos
Socialistas
de Galicia

1. Que tipo de controis das actuacións realizadas no marco do
contrato de servizo de limpeza de sendas e marxes en tramos
fluviais de Galicia se realizan en cada provincia polos servizos
provinciais da Dirección Xeral de Patrimonio Natural?
2. Que resultados deron eses controis na provincia de A Coruña?
3. Que resultados deron eses controis na provincia de Lugo?
4. Que resultados deron eses controis na provincia de Ourense?
5. Que resultados deron eses controis na provincia de Pontevedra?
6. Cantas empresas concorreron ao contrato administrativo?

Pazo do Parlamento, 7 de febreiro de 2018
Asdo.: Patricia Vilán Lorenzo
Raúl Fernández Fernández
María Luisa Pierres López
Deputadas e deputado do G.P. dos Socialistas de Galicia

Asinado dixitalmente por:
Patricia Vilán Lorenzo na data 08/02/2018 17:32:15
Raúl Fernández Fernández na data 08/02/2018 17:32:20
María Luisa Pierres López na data 08/02/2018 17:32:24
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Á MESA DO PARLAMENTO

Ánxeles Cuña Bóveda e Luca Chao Pérez, deputadas do Grupo Parlamentar de
En Marea, ao abeiro do disposto no artigo 157 do Regulamento da Cámara,
presenta a seguinte PREGUNTA, para a súa resposta escrita, relativa a unha
subvención da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación para a
organización do arquivo municipal de Vedra.
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
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
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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".
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?
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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
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
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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.
Ante esta situación, o grupo parlamentar de En Marea presenta a seguinte
pregunta:
-

É frecuente que a Secretaría Xeral de Cultura da Consellería de Cultura,

Educación e Ordenación Universitaria pase por alto as irregularidades
administrativas cando, coma neste caso, veñen de solicitudes de administracións
gobernadas polo PP?
Santiago de Compostela, 8 de febreiro de 2018.
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Asdo.: Ánxeles Cuña Bóveda
Luca Chao Pérez
Deputadas do G.P. de En Marea.

Asinado dixitalmente por:

María de los Ángeles Cuña Bóveda na data 08/02/2018 17:49:52

Luca Chao Pérez na data 08/02/2018 17:50:00
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Manuel Lago Peñas, Carmen Santos Queiruga, Marcos Cal Ogando, Eva
Solla Fernández, Juan José Merlo Lorenzo e Paula Quinteiro Araújo,
deputados e deputadas do Grupo Parlamentar de En Marea, ao abeiro do
disposto no artigo 157 do Regulamento da Cámara, presentan a seguinte
Pregunta para a súa resposta escrita.

A EPA do último trimestre do ano pon de manifesto o fracaso das políticas
populares en materia laboral. Grazas a xestión de Núñez Feijóo, Galicia é a
comunidade autónoma que ten a peor evolución laboral do Estado. En Galicia
cae máis a poboación activa, destrúese máis emprego e medra máis o paro. Aínda
por riba, o emprego que aínda resiste, precarízase, de tal xeito que ter traballo na
nosa terra nin sequera garante o acceso a unha vida digna.

As máis prexudicadas pola destrución do emprego e a diminución da súa
calidade son as de sempre: as mulleres e a mocidade. Non é casual, xa que o
Goberno da Xunta non adoptou as medidas políticas necesarias para afrontar a
súa situación de desvantaxe.

Pontevedra non é allea a todo isto. Durante o último trimestre do ano, destruíuse
emprego na provincia e empeoraron as súas condicións, sobre todo para as
persoas máis vulnerables.

Con este modelo produtivo, que privilexia a uns poucos e marxina a maioría
social, é imposible garantir os servizos públicos básicos e, en particular, o futuro
das pensións. Por iso, é urxente derrogar as últimas reformas laborais e establecer
unha lexislación que favoreza o traballo estable e ben remunerado.
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Por todo o exposto, as deputadas asinantes presentan as seguintes preguntas para
a súa resposta escrita:
-

Cales son as razóns que en opinión da Xunta de Galicia poden explicar
que no último trimestre de 2017, o cuarto ano da fase alcista do ciclo
económico, se destruíran 9.500 empregos na provincia de Pontevedra,
segundo os datos da Enquisa de Poboación Activa (EPA) que veñen de
publicar o Instituto Nacional de Estatística e o Instituto Galego de
Estatística?
Santiago de Compostela, 8 de febreiro de 2018.

Asinado dixitalmente por:

José Manuel Lago Peñas na data 08/02/2018 14:00:52

Carmen Santos Queiruga na data 08/02/2018 14:01:04

Marcos Cal Ogando na data 08/02/2018 14:01:11

Eva Solla Fernández na data 08/02/2018 14:01:18

Juan José Merlo Lorenzo na data 08/02/2018 14:01:25
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Paula Quinteiro Araújo na data 08/02/2018 14:01:37
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Manuel Lago Peñas, Carmen Santos Queiruga, Marcos Cal Ogando, Eva
Solla Fernández, Juan José Merlo Lorenzo e Paula Quinteiro Araújo,
deputados e deputadas do Grupo Parlamentar de En Marea, ao abeiro do
disposto no artigo 157 do Regulamento da Cámara, presentan a seguinte
Pregunta para a súa resposta escrita.

A EPA do último trimestre do ano pon de manifesto o fracaso das políticas
populares en materia laboral. Grazas a xestión de Núñez Feijóo, Galicia é a
comunidade autónoma que ten a peor evolución laboral do Estado. En Galicia
cae máis a poboación activa, destrúese máis emprego e medra máis o paro. Aínda
por riba, o emprego que aínda resiste, precarízase, de tal xeito que ter traballo na
nosa terra nin sequera garante o acceso a unha vida digna.

As máis prexudicadas pola destrución do emprego e a diminución da súa
calidade son as de sempre: as mulleres e a mocidade. Non é casual, xa que o
Goberno da Xunta non adoptou as medidas políticas necesarias para afrontar a
súa situación de desvantaxe.

Pontevedra non é allea a todo isto. Durante o último trimestre do ano, destruíuse
emprego na provincia e empeoraron as súas condicións, sobre todo para as
persoas máis vulnerables.

Con este modelo produtivo, que privilexia a uns poucos e marxina a maioría
social, é imposible garantir os servizos públicos básicos e, en particular, o futuro
das pensións. Por iso, é urxente derrogar as últimas reformas laborais e establecer
unha lexislación que favoreza o traballo estable e ben remunerado.
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Por todo o exposto, as deputadas asinantes presentan as seguintes preguntas para
a súa resposta escrita:

-

Cales son as razóns que en opinión da Xunta de Galicia poden explicar
que no último trimestre de 2017, o cuarto ano da fase alcista do ciclo
económico, a provincia de Pontevedra estea entre as dez que mais
emprego perderon en termos relativos, segundo os datos da Enquisa de
Poboación Activa (EPA) que veñen de publicar o Instituto Nacional de
Estatística e o Instituto Galego de Estatística?

Santiago de Compostela, 8 de febreiro de 2018.

Asinado dixitalmente por:

José Manuel Lago Peñas na data 08/02/2018 14:02:31

Carmen Santos Queiruga na data 08/02/2018 14:02:42

Marcos Cal Ogando na data 08/02/2018 14:02:50

Juan José Merlo Lorenzo na data 08/02/2018 14:02:57

Eva Solla Fernández na data 08/02/2018 14:03:07
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Paula Quinteiro Araújo na data 08/02/2018 14:03:13
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Manuel Lago Peñas, Carmen Santos Queiruga, Marcos Cal Ogando, Eva
Solla Fernández, Juan José Merlo Lorenzo e Paula Quinteiro Araújo,
deputados e deputadas do Grupo Parlamentar de En Marea, ao abeiro do
disposto no artigo 157 do Regulamento da Cámara, presentan a seguinte
Pregunta para a súa resposta escrita.

A EPA do último trimestre do ano pon de manifesto o fracaso das políticas
populares en materia laboral. Grazas a xestión de Núñez Feijóo, Galicia é a
comunidade autónoma que ten a peor evolución laboral do Estado. En Galicia
cae máis a poboación activa, destrúese máis emprego e medra máis o paro. Aínda
por riba, o emprego que aínda resiste, precarízase, de tal xeito que ter traballo na
nosa terra nin sequera garante o acceso a unha vida digna.

As máis prexudicadas pola destrución do emprego e a diminución da súa
calidade son as de sempre: as mulleres e a mocidade. Non é casual, xa que o
Goberno da Xunta non adoptou as medidas políticas necesarias para afrontar a
súa situación de desvantaxe.

Pontevedra non é allea a todo isto. Durante o último trimestre do ano, destruíuse
emprego na provincia e empeoraron as súas condicións, sobre todo para as
persoas máis vulnerables.

Con este modelo produtivo, que privilexia a uns poucos e marxina a maioría
social, é imposible garantir os servizos públicos básicos e, en particular, o futuro
das pensións. Por iso, é urxente derrogar as últimas reformas laborais e establecer
unha lexislación que favoreza o traballo estable e ben remunerado.

82580

Por todo o exposto, as deputadas asinantes presentan as seguintes preguntas para
a súa resposta escrita:
-

Cales son as razóns que en opinión da Xunta de Galicia poden explicar
que no último trimestre de 2017, o cuarto ano da fase alcista do ciclo
económico, a perda de emprego da provincia de Pontevedra sexa do 2,6%
fronte ao 0,3% de media no conxunto do estado, o que significa
multiplicar por 9 veces a media, segundo os datos da Enquisa de
Poboación Activa (EPA) que veñen de publicar o Instituto Nacional de
Estatística e o Instituto Galego de Estatística?

Santiago de Compostela, 8 de febreiro de 2018.

Asinado dixitalmente por:

José Manuel Lago Peñas na data 08/02/2018 14:04:10

Carmen Santos Queiruga na data 08/02/2018 14:04:20

Marcos Cal Ogando na data 08/02/2018 14:04:27

Eva Solla Fernández na data 08/02/2018 14:04:34

Juan José Merlo Lorenzo na data 08/02/2018 14:04:43

82581

Paula Quinteiro Araújo na data 08/02/2018 14:04:55

82582

Á MESA DO PARLAMENTO

Manuel Lago Peñas, Carmen Santos Queiruga, Marcos Cal Ogando, Eva
Solla Fernández, Juan José Merlo Lorenzo e Paula Quinteiro Araújo,
deputados e deputadas do Grupo Parlamentar de En Marea, ao abeiro do
disposto no artigo 157 do Regulamento da Cámara, presentan a seguinte
Pregunta para a súa resposta escrita.

A EPA do último trimestre do ano pon de manifesto o fracaso das políticas
populares en materia laboral. Grazas a xestión de Núñez Feijóo, Galicia é a
comunidade autónoma que ten a peor evolución laboral do Estado. En Galicia
cae máis a poboación activa, destrúese máis emprego e medra máis o paro. Aínda
por riba, o emprego que aínda resiste, precarízase, de tal xeito que ter traballo na
nosa terra nin sequera garante o acceso a unha vida digna.

As máis prexudicadas pola destrución do emprego e a diminución da súa
calidade son as de sempre: as mulleres e a mocidade. Non é casual, xa que o
Goberno da Xunta non adoptou as medidas políticas necesarias para afrontar a
súa situación de desvantaxe.

Pontevedra non é allea a todo isto. Durante o último trimestre do ano, destruíuse
emprego na provincia e empeoraron as súas condicións, sobre todo para as
persoas máis vulnerables.

Con este modelo produtivo, que privilexia a uns poucos e marxina a maioría
social, é imposible garantir os servizos públicos básicos e, en particular, o futuro
das pensións. Por iso, é urxente derrogar as últimas reformas laborais e establecer
unha lexislación que favoreza o traballo estable e ben remunerado.

82583

Por todo o exposto, as deputadas asinantes presentan as seguintes preguntas para
a súa resposta escrita:
-

Como explica a Xunta de Galicia que no último trimestre Pontevedra
perdera case un 5,5% do emprego no sector primario mentres que no resto
do Estado o emprego do sector medraba máis dun 5%, segundo os datos
da Enquisa de Poboación Activa (EPA) que veñen de publicar o Instituto
Nacional de Estatística e o Instituto Galego de Estatística?

Santiago de Compostela, 8 de febreiro de 2018.

Asinado dixitalmente por:

José Manuel Lago Peñas na data 08/02/2018 14:05:48

Carmen Santos Queiruga na data 08/02/2018 14:05:56

Eva Solla Fernández na data 08/02/2018 14:06:04

Marcos Cal Ogando na data 08/02/2018 14:06:17

Juan José Merlo Lorenzo na data 08/02/2018 14:06:23

82584

Paula Quinteiro Araújo na data 08/02/2018 14:06:37

82585

Á MESA DO PARLAMENTO

Manuel Lago Peñas, Carmen Santos Queiruga, Marcos Cal Ogando, Eva
Solla Fernández, Juan José Merlo Lorenzo e Paula Quinteiro Araújo,
deputados e deputadas do Grupo Parlamentar de En Marea, ao abeiro do
disposto no artigo 157 do Regulamento da Cámara, presentan a seguinte
Pregunta para a súa resposta escrita.

A EPA do último trimestre do ano pon de manifesto o fracaso das políticas
populares en materia laboral. Grazas a xestión de Núñez Feijóo, Galicia é a
comunidade autónoma que ten a peor evolución laboral do Estado. En Galicia
cae máis a poboación activa, destrúese máis emprego e medra máis o paro. Aínda
por riba, o emprego que aínda resiste, precarízase, de tal xeito que ter traballo na
nosa terra nin sequera garante o acceso a unha vida digna.

As máis prexudicadas pola destrución do emprego e a diminución da súa
calidade son as de sempre: as mulleres e a mocidade. Non é casual, xa que o
Goberno da Xunta non adoptou as medidas políticas necesarias para afrontar a
súa situación de desvantaxe.

Pontevedra non é allea a todo isto. Durante o último trimestre do ano, destruíuse
emprego na provincia e empeoraron as súas condicións, sobre todo para as
persoas máis vulnerables.

Con este modelo produtivo, que privilexia a uns poucos e marxina a maioría
social, é imposible garantir os servizos públicos básicos e, en particular, o futuro
das pensións. Por iso, é urxente derrogar as últimas reformas laborais e establecer
unha lexislación que favoreza o traballo estable e ben remunerado.

82586

Por todo o exposto, as deputadas asinantes presentan as seguintes preguntas para
a súa resposta escrita:
-

Cales son as razóns que en opinión da Xunta de Galicia poden explicar que
no último trimestre de 2017, o cuarto ano da fase alcista do ciclo económico,
a provincia de Pontevedra perdera 1.200 empregos no sector primario,
segundo os datos da Enquisa de Poboación Activa (EPA) que veñen de
publicar o Instituto Nacional de Estatística e o Instituto Galego de
Estatística?
Santiago de Compostela, 8 de febreiro de 2018.

Asinado dixitalmente por:

José Manuel Lago Peñas na data 08/02/2018 14:07:28

Carmen Santos Queiruga na data 08/02/2018 14:07:36

Marcos Cal Ogando na data 08/02/2018 14:07:43

Eva Solla Fernández na data 08/02/2018 14:07:51

Juan José Merlo Lorenzo na data 08/02/2018 14:07:58

82587

Paula Quinteiro Araújo na data 08/02/2018 14:08:06

82588

Á MESA DO PARLAMENTO

Manuel Lago Peñas, Carmen Santos Queiruga, Marcos Cal Ogando, Eva
Solla Fernández, Juan José Merlo Lorenzo e Paula Quinteiro Araújo,
deputados e deputadas do Grupo Parlamentar de En Marea, ao abeiro do
disposto no artigo 157 do Regulamento da Cámara, presentan a seguinte
Pregunta para a súa resposta escrita.

A EPA do último trimestre do ano pon de manifesto o fracaso das políticas
populares en materia laboral. Grazas a xestión de Núñez Feijóo, Galicia é a
comunidade autónoma que ten a peor evolución laboral do Estado. En Galicia
cae máis a poboación activa, destrúese máis emprego e medra máis o paro. Aínda
por riba, o emprego que aínda resiste, precarízase, de tal xeito que ter traballo na
nosa terra nin sequera garante o acceso a unha vida digna.

As máis prexudicadas pola destrución do emprego e a diminución da súa
calidade son as de sempre: as mulleres e a mocidade. Non é casual, xa que o
Goberno da Xunta non adoptou as medidas políticas necesarias para afrontar a
súa situación de desvantaxe.

Pontevedra non é allea a todo isto. Durante o último trimestre do ano, destruíuse
emprego na provincia e empeoraron as súas condicións, sobre todo para as
persoas máis vulnerables.

Con este modelo produtivo, que privilexia a uns poucos e marxina a maioría
social, é imposible garantir os servizos públicos básicos e, en particular, o futuro
das pensións. Por iso, é urxente derrogar as últimas reformas laborais e establecer
unha lexislación que favoreza o traballo estable e ben remunerado.

82589

Por todo o exposto, as deputadas asinantes presentan as seguintes preguntas para
a súa resposta escrita:
-

Como explica a Xunta de Galicia que no último trimestre de 2017
Pontevedra perdera máis do 2,8% do emprego na industria mentres que no
resto do Estado o emprego do sector medraba máis dun 1,5% segundo os
datos da Enquisa de Poboación Activa (EPA) que veñen de publicar o
Instituto Nacional de Estatística e o Instituto Galego de Estatística?
Santiago de Compostela, 8 de febreiro de 2018.

Asinado dixitalmente por:

José Manuel Lago Peñas na data 08/02/2018 14:09:20

Carmen Santos Queiruga na data 08/02/2018 14:09:29

Marcos Cal Ogando na data 08/02/2018 14:09:39

Eva Solla Fernández na data 08/02/2018 14:09:48

Juan José Merlo Lorenzo na data 08/02/2018 14:09:56

Paula Quinteiro Araújo na data 08/02/2018 14:10:05

82590

Á MESA DO PARLAMENTO

Manuel Lago Peñas, Carmen Santos Queiruga, Marcos Cal Ogando, Eva
Solla Fernández, Juan José Merlo Lorenzo e Paula Quinteiro Araújo,
deputados e deputadas do Grupo Parlamentar de En Marea, ao abeiro do
disposto no artigo 157 do Regulamento da Cámara, presentan a seguinte
Pregunta para a súa resposta escrita.

A EPA do último trimestre do ano pon de manifesto o fracaso das políticas
populares en materia laboral. Grazas a xestión de Núñez Feijóo, Galicia é a
comunidade autónoma que ten a peor evolución laboral do Estado. En Galicia
cae máis a poboación activa, destrúese máis emprego e medra máis o paro. Aínda
por riba, o emprego que aínda resiste, precarízase, de tal xeito que ter traballo na
nosa terra nin sequera garante o acceso a unha vida digna.

As máis prexudicadas pola destrución do emprego e a diminución da súa
calidade son as de sempre: as mulleres e a mocidade. Non é casual, xa que o
Goberno da Xunta non adoptou as medidas políticas necesarias para afrontar a
súa situación de desvantaxe.

Pontevedra non é allea a todo isto. Durante o último trimestre do ano, destruíuse
emprego na provincia e empeoraron as súas condicións, sobre todo para as
persoas máis vulnerables.

Con este modelo produtivo, que privilexia a uns poucos e marxina a maioría
social, é imposible garantir os servizos públicos básicos e, en particular, o futuro
das pensións. Por iso, é urxente derrogar as últimas reformas laborais e establecer
unha lexislación que favoreza o traballo estable e ben remunerado.

82591

Por todo o exposto, as deputadas asinantes presentan as seguintes preguntas para
a súa resposta escrita:
-

Cales son as razóns que en opinión da Xunta de Galicia poden explicar
que no último trimestre de 2017, o cuarto ano da fase alcista do ciclo
económico, na provincia de Pontevedra se perderan 2.000 empregos no
sector industrial, segundo os datos da Enquisa de Poboación Activa (EPA)
que veñen de publicar o Instituto Nacional de Estatística e o Instituto
Galego de Estatística?

Santiago de Compostela, 8 de febreiro de 2018.

Asinado dixitalmente por:

José Manuel Lago Peñas na data 08/02/2018 14:13:40

Carmen Santos Queiruga na data 08/02/2018 14:13:48

Eva Solla Fernández na data 08/02/2018 14:13:55

Marcos Cal Ogando na data 08/02/2018 14:14:02

Juan José Merlo Lorenzo na data 08/02/2018 14:14:09

82592

Paula Quinteiro Araújo na data 08/02/2018 14:14:17

82593

Á MESA DO PARLAMENTO

Manuel Lago Peñas, Carmen Santos Queiruga, Marcos Cal Ogando, Eva
Solla Fernández, Juan José Merlo Lorenzo e Paula Quinteiro Araújo,
deputados e deputadas do Grupo Parlamentar de En Marea, ao abeiro do
disposto no artigo 157 do Regulamento da Cámara, presentan a seguinte
Pregunta para a súa resposta escrita.

A EPA do último trimestre do ano pon de manifesto o fracaso das políticas
populares en materia laboral. Grazas a xestión de Núñez Feijóo, Galicia é a
comunidade autónoma que ten a peor evolución laboral do Estado. En Galicia
cae máis a poboación activa, destrúese máis emprego e medra máis o paro. Aínda
por riba, o emprego que aínda resiste, precarízase, de tal xeito que ter traballo na
nosa terra nin sequera garante o acceso a unha vida digna.

As máis prexudicadas pola destrución do emprego e a diminución da súa
calidade son as de sempre: as mulleres e a mocidade. Non é casual, xa que o
Goberno da Xunta non adoptou as medidas políticas necesarias para afrontar a
súa situación de desvantaxe.

Pontevedra non é allea a todo isto. Durante o último trimestre do ano, destruíuse
emprego na provincia e empeoraron as súas condicións, sobre todo para as
persoas máis vulnerables.

Con este modelo produtivo, que privilexia a uns poucos e marxina a maioría
social, é imposible garantir os servizos públicos básicos e, en particular, o futuro
das pensións. Por iso, é urxente derrogar as últimas reformas laborais e establecer
unha lexislación que favoreza o traballo estable e ben remunerado.

82594

Por todo o exposto, as deputadas asinantes presentan as seguintes preguntas para
a súa resposta escrita:
-

Cales son as razóns que en opinión da Xunta de Galicia poden explicar
que no último trimestre de 2017, o cuarto ano da fase alcista do ciclo
económico, a provincia de Pontevedra estea entre as dezasete que mais
emprego perderon en termos relativos no sector industrial, segundo os
datos da Enquisa de Poboación Activa (EPA) que veñen de publicar o
Instituto Nacional de Estatística e o Instituto Galego de Estatística?

Santiago de Compostela, 8 de febreiro de 2018.

Asinado dixitalmente por:

José Manuel Lago Peñas na data 08/02/2018 14:15:13

Carmen Santos Queiruga na data 08/02/2018 14:15:24

Eva Solla Fernández na data 08/02/2018 14:15:31

Juan José Merlo Lorenzo na data 08/02/2018 14:15:39

Paula Quinteiro Araújo na data 08/02/2018 14:15:47

82595

Marcos Cal Ogando na data 08/02/2018 14:15:54

82596

Á MESA DO PARLAMENTO

Manuel Lago Peñas, Carmen Santos Queiruga, Marcos Cal Ogando, Eva
Solla Fernández, Juan José Merlo Lorenzo e Paula Quinteiro Araújo,
deputados e deputadas do Grupo Parlamentar de En Marea, ao abeiro do
disposto no artigo 157 do Regulamento da Cámara, presentan a seguinte
Pregunta para a súa resposta escrita.

A EPA do último trimestre do ano pon de manifesto o fracaso das políticas
populares en materia laboral. Grazas a xestión de Núñez Feijóo, Galicia é a
comunidade autónoma que ten a peor evolución laboral do Estado. En Galicia
cae máis a poboación activa, destrúese máis emprego e medra máis o paro. Aínda
por riba, o emprego que aínda resiste, precarízase, de tal xeito que ter traballo na
nosa terra nin sequera garante o acceso a unha vida digna.

As máis prexudicadas pola destrución do emprego e a diminución da súa
calidade son as de sempre: as mulleres e a mocidade. Non é casual, xa que o
Goberno da Xunta non adoptou as medidas políticas necesarias para afrontar a
súa situación de desvantaxe.

Pontevedra non é allea a todo isto. Durante o último trimestre do ano, destruíuse
emprego na provincia e empeoraron as súas condicións, sobre todo para as
persoas máis vulnerables.

Con este modelo produtivo, que privilexia a uns poucos e marxina a maioría
social, é imposible garantir os servizos públicos básicos e, en particular, o futuro
das pensións. Por iso, é urxente derrogar as últimas reformas laborais e establecer
unha lexislación que favoreza o traballo estable e ben remunerado.

82597

Por todo o exposto, as deputadas asinantes presentan as seguintes preguntas para
a súa resposta escrita:
-

Como explica a Xunta de Galicia que no último trimestre de 2017 a
destrución do emprego no sector servizos fora tres veces maior en
Pontevedra que no conxunto do Estado, segundo os datos da Enquisa de
Poboación Activa (EPA) que veñen de publicar o Instituto Nacional de
Estatística e o Instituto Galego de Estatística ?

Santiago de Compostela, 8 de febreiro de 2018.

Asinado dixitalmente por:

José Manuel Lago Peñas na data 08/02/2018 14:16:45

Carmen Santos Queiruga na data 08/02/2018 14:16:54

Marcos Cal Ogando na data 08/02/2018 14:17:02

Juan José Merlo Lorenzo na data 08/02/2018 14:17:08

Eva Solla Fernández na data 08/02/2018 14:17:16

82598

Paula Quinteiro Araújo na data 08/02/2018 14:17:22

82599

Á MESA DO PARLAMENTO

Manuel Lago Peñas, Carmen Santos Queiruga, Marcos Cal Ogando, Eva
Solla Fernández, Juan José Merlo Lorenzo e Paula Quinteiro Araújo,
deputados e deputadas do Grupo Parlamentar de En Marea, ao abeiro do
disposto no artigo 157 do Regulamento da Cámara, presentan a seguinte
Pregunta para a súa resposta escrita.

A EPA do último trimestre do ano pon de manifesto o fracaso das políticas
populares en materia laboral. Grazas a xestión de Núñez Feijóo, Galicia é a
comunidade autónoma que ten a peor evolución laboral do Estado. En Galicia
cae máis a poboación activa, destrúese máis emprego e medra máis o paro. Aínda
por riba, o emprego que aínda resiste, precarízase, de tal xeito que ter traballo na
nosa terra nin sequera garante o acceso a unha vida digna.

As máis prexudicadas pola destrución do emprego e a diminución da súa
calidade son as de sempre: as mulleres e a mocidade. Non é casual, xa que o
Goberno da Xunta non adoptou as medidas políticas necesarias para afrontar a
súa situación de desvantaxe.

Pontevedra non é allea a todo isto. Durante o último trimestre do ano, destruíuse
emprego na provincia e empeoraron as súas condicións, sobre todo para as
persoas máis vulnerables.

Con este modelo produtivo, que privilexia a uns poucos e marxina a maioría
social, é imposible garantir os servizos públicos básicos e, en particular, o futuro
das pensións. Por iso, é urxente derrogar as últimas reformas laborais e establecer
unha lexislación que favoreza o traballo estable e ben remunerado.

82600

Por todo o exposto, as deputadas asinantes presentan as seguintes preguntas para
a súa resposta escrita:
-

Cales son as razóns que en opinión da Xunta de Galicia poden explicar
que no último trimestre de 2017, o cuarto ano da fase alcista do ciclo
económico, a provincia de Pontevedra perdera 6.000 empregos nos
servizos, segundo os datos da Enquisa de Poboación Activa (EPA) que
veñen de publicar o Instituto Nacional de Estatística e o Instituto Galego
de Estatística?

Santiago de Compostela, 8 de febreiro de 2018.

Asinado dixitalmente por:

José Manuel Lago Peñas na data 08/02/2018 14:18:09

Carmen Santos Queiruga na data 08/02/2018 14:18:18

Eva Solla Fernández na data 08/02/2018 14:18:25

Paula Quinteiro Araújo na data 08/02/2018 14:18:37

Juan José Merlo Lorenzo na data 08/02/2018 14:18:44

82601

Marcos Cal Ogando na data 08/02/2018 14:18:52

82602

Á MESA DO PARLAMENTO

Manuel Lago Peñas, Carmen Santos Queiruga, Marcos Cal Ogando, Eva
Solla Fernández, Juan José Merlo Lorenzo e Paula Quinteiro Araújo,
deputados e deputadas do Grupo Parlamentar de En Marea, ao abeiro do
disposto no artigo 157 do Regulamento da Cámara, presentan a seguinte
Pregunta para a súa resposta escrita.

A EPA do último trimestre do ano pon de manifesto o fracaso das políticas
populares en materia laboral. Grazas a xestión de Núñez Feijóo, Galicia é a
comunidade autónoma que ten a peor evolución laboral do Estado. En Galicia
cae máis a poboación activa, destrúese máis emprego e medra máis o paro. Aínda
por riba, o emprego que aínda resiste, precarízase, de tal xeito que ter traballo na
nosa terra nin sequera garante o acceso a unha vida digna.

As máis prexudicadas pola destrución do emprego e a diminución da súa
calidade son as de sempre: as mulleres e a mocidade. Non é casual, xa que o
Goberno da Xunta non adoptou as medidas políticas necesarias para afrontar a
súa situación de desvantaxe.

Pontevedra non é allea a todo isto. Durante o último trimestre do ano, destruíuse
emprego na provincia e empeoraron as súas condicións, sobre todo para as
persoas máis vulnerables.

Con este modelo produtivo, que privilexia a uns poucos e marxina a maioría
social, é imposible garantir os servizos públicos básicos e, en particular, o futuro
das pensións. Por iso, é urxente derrogar as últimas reformas laborais e establecer
unha lexislación que favoreza o traballo estable e ben remunerado.

82603

Por todo o exposto, as deputadas asinantes presentan as seguintes preguntas para
a súa resposta escrita:
-

Cales son as razóns que en opinión da Xunta de Galicia poden explicar
que no último trimestre de 2017, o cuarto ano da fase alcista do ciclo
económico, a provincia de Pontevedra estea entre as trece que mais
emprego perderon en termos relativos nos servizos, segundo os datos da
Enquisa de Poboación Activa (EPA) que veñen de publicar o Instituto
Nacional de Estatística e o Instituto Galego de Estatística?
Santiago de Compostela, 8 de febreiro de 2018.

Asinado dixitalmente por:

José Manuel Lago Peñas na data 08/02/2018 14:20:01

Carmen Santos Queiruga na data 08/02/2018 14:20:09

Eva Solla Fernández na data 08/02/2018 14:20:17

Paula Quinteiro Araújo na data 08/02/2018 14:20:25

Juan José Merlo Lorenzo na data 08/02/2018 14:20:36

82604

Marcos Cal Ogando na data 08/02/2018 14:20:42

82605

Á MESA DO PARLAMENTO

Manuel Lago Peñas, Carmen Santos Queiruga, Marcos Cal Ogando, Eva
Solla Fernández, Juan José Merlo Lorenzo e Paula Quinteiro Araújo,
deputados e deputadas do Grupo Parlamentar de En Marea, ao abeiro do
disposto no artigo 157 do Regulamento da Cámara, presentan a seguinte
Pregunta para a súa resposta escrita.

A EPA do último trimestre do ano pon de manifesto o fracaso das políticas
populares en materia laboral. Grazas a xestión de Núñez Feijóo, Galicia é a
comunidade autónoma que ten a peor evolución laboral do Estado. En Galicia
cae máis a poboación activa, destrúese máis emprego e medra máis o paro. Aínda
por riba, o emprego que aínda resiste, precarízase, de tal xeito que ter traballo na
nosa terra nin sequera garante o acceso a unha vida digna.

As máis prexudicadas pola destrución do emprego e a diminución da súa
calidade son as de sempre: as mulleres e a mocidade. Non é casual, xa que o
Goberno da Xunta non adoptou as medidas políticas necesarias para afrontar a
súa situación de desvantaxe.

Pontevedra non é allea a todo isto. Durante o último trimestre do ano, destruíuse
emprego na provincia e empeoraron as súas condicións, sobre todo para as
persoas máis vulnerables.

Con este modelo produtivo, que privilexia a uns poucos e marxina a maioría
social, é imposible garantir os servizos públicos básicos e, en particular, o futuro
das pensións. Por iso, é urxente derrogar as últimas reformas laborais e establecer
unha lexislación que favoreza o traballo estable e ben remunerado.

82606

Por todo o exposto, as deputadas asinantes presentan as seguintes preguntas para
a súa resposta escrita:
-

Cales son as razóns que en opinión da Xunta de Galicia poden explicar
que no ultimo trimestre de 2017, o cuarto ano da fase alcista do ciclo
económico, se destruíran 2.900 empregos de persoas que traballaban como
autónomos na provincia de Pontevedra, segundo os datos da Enquisa de
Poboación Activa (EPA) que veñen de publicar o Instituto Nacional de
Estatística e o Instituto Galego de Estatística?

Santiago de Compostela, 8 de febreiro de 2018.

Asinado dixitalmente por:

José Manuel Lago Peñas na data 08/02/2018 14:21:28

Carmen Santos Queiruga na data 08/02/2018 14:21:43

Eva Solla Fernández na data 08/02/2018 14:21:51

Paula Quinteiro Araújo na data 08/02/2018 14:21:58

Marcos Cal Ogando na data 08/02/2018 14:22:08
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Juan José Merlo Lorenzo na data 08/02/2018 14:22:14
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Á MESA DO PARLAMENTO

Manuel Lago Peñas, Carmen Santos Queiruga, Marcos Cal Ogando, Eva
Solla Fernández, Juan José Merlo Lorenzo e Paula Quinteiro Araújo,
deputados e deputadas do Grupo Parlamentar de En Marea, ao abeiro do
disposto no artigo 157 do Regulamento da Cámara, presentan a seguinte
Pregunta para a súa resposta escrita.

A EPA do último trimestre do ano pon de manifesto o fracaso das políticas
populares en materia laboral. Grazas a xestión de Núñez Feijóo, Galicia é a
comunidade autónoma que ten a peor evolución laboral do Estado. En Galicia
cae máis a poboación activa, destrúese máis emprego e medra máis o paro. Aínda
por riba, o emprego que aínda resiste, precarízase, de tal xeito que ter traballo na
nosa terra nin sequera garante o acceso a unha vida digna.

As máis prexudicadas pola destrución do emprego e a diminución da súa
calidade son as de sempre: as mulleres e a mocidade. Non é casual, xa que o
Goberno da Xunta non adoptou as medidas políticas necesarias para afrontar a
súa situación de desvantaxe.

Pontevedra non é allea a todo isto. Durante o último trimestre do ano, destruíuse
emprego na provincia e empeoraron as súas condicións, sobre todo para as
persoas máis vulnerables.

Con este modelo produtivo, que privilexia a uns poucos e marxina a maioría
social, é imposible garantir os servizos públicos básicos e, en particular, o futuro
das pensións. Por iso, é urxente derrogar as últimas reformas laborais e establecer
unha lexislación que favoreza o traballo estable e ben remunerado.

82609

Por todo o exposto, as deputadas asinantes presentan as seguintes preguntas para
a súa resposta escrita:
-

Cales son as razóns que en opinión da Xunta de Galicia poden explicar
que no ultimo trimestre de 2017, o cuarto ano da fase alcista do ciclo
económico, se destruíran 8.500 empregos asalariados na provincia de
Pontevedra, segundo os datos da Enquisa de Poboación Activa (EPA) que
veñen de publicar o Instituto Nacional de Estatística e o Instituto Galego
de Estatística?

Santiago de Compostela, 8 de febreiro de 2018.

Asinado dixitalmente por:

José Manuel Lago Peñas na data 08/02/2018 14:22:59

Carmen Santos Queiruga na data 08/02/2018 14:23:06

Eva Solla Fernández na data 08/02/2018 14:23:14

Paula Quinteiro Araújo na data 08/02/2018 14:23:21

Marcos Cal Ogando na data 08/02/2018 14:23:29
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Juan José Merlo Lorenzo na data 08/02/2018 14:23:39
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Á MESA DO PARLAMENTO

Manuel Lago Peñas, Carmen Santos Queiruga, Marcos Cal Ogando, Eva
Solla Fernández, Juan José Merlo Lorenzo e Paula Quinteiro Araújo,
deputados e deputadas do Grupo Parlamentar de En Marea, ao abeiro do
disposto no artigo 157 do Regulamento da Cámara, presentan a seguinte
Pregunta para a súa resposta escrita.

A EPA do último trimestre do ano pon de manifesto o fracaso das políticas
populares en materia laboral. Grazas a xestión de Núñez Feijóo, Galicia é a
comunidade autónoma que ten a peor evolución laboral do Estado. En Galicia
cae máis a poboación activa, destrúese máis emprego e medra máis o paro. Aínda
por riba, o emprego que aínda resiste, precarízase, de tal xeito que ter traballo na
nosa terra nin sequera garante o acceso a unha vida digna.

As máis prexudicadas pola destrución do emprego e a diminución da súa
calidade son as de sempre: as mulleres e a mocidade. Non é casual, xa que o
Goberno da Xunta non adoptou as medidas políticas necesarias para afrontar a
súa situación de desvantaxe.

Pontevedra non é allea a todo isto. Durante o último trimestre do ano, destruíuse
emprego na provincia e empeoraron as súas condicións, sobre todo para as
persoas máis vulnerables.

Con este modelo produtivo, que privilexia a uns poucos e marxina a maioría
social, é imposible garantir os servizos públicos básicos e, en particular, o futuro
das pensións. Por iso, é urxente derrogar as últimas reformas laborais e establecer
unha lexislación que favoreza o traballo estable e ben remunerado.
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Por todo o exposto, as deputadas asinantes presentan as seguintes preguntas para
a súa resposta escrita:
-

Cales son as razóns que en opinión da Xunta de Galicia poden explicar
que no último trimestre de 2017, o cuarto ano da fase alcista do ciclo
económico, se destruíran 8.700 empregos a a xornada completa na
provincia de Pontevedra, segundo os datos da Enquisa de Poboación
Activa (EPA) que veñen de publicar o Instituto Nacional de Estatística e o
Instituto Galego de Estatística?

Santiago de Compostela, 8 de febreiro de 2018.

Asinado dixitalmente por:

José Manuel Lago Peñas na data 08/02/2018 14:24:31

Carmen Santos Queiruga na data 08/02/2018 14:24:41

Eva Solla Fernández na data 08/02/2018 14:24:55

Paula Quinteiro Araújo na data 08/02/2018 14:25:02

Juan José Merlo Lorenzo na data 08/02/2018 14:25:10
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Marcos Cal Ogando na data 08/02/2018 14:25:19
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Á MESA DO PARLAMENTO

Manuel Lago Peñas, Carmen Santos Queiruga, Marcos Cal Ogando, Eva
Solla Fernández, Juan José Merlo Lorenzo e Paula Quinteiro Araújo,
deputados e deputadas do Grupo Parlamentar de En Marea, ao abeiro do
disposto no artigo 157 do Regulamento da Cámara, presentan a seguinte
Pregunta para a súa resposta escrita.

A EPA do último trimestre do ano pon de manifesto o fracaso das políticas
populares en materia laboral. Grazas a xestión de Núñez Feijóo, Galicia é a
comunidade autónoma que ten a peor evolución laboral do Estado. En Galicia
cae máis a poboación activa, destrúese máis emprego e medra máis o paro. Aínda
por riba, o emprego que aínda resiste, precarízase, de tal xeito que ter traballo na
nosa terra nin sequera garante o acceso a unha vida digna.

As máis prexudicadas pola destrución do emprego e a diminución da súa
calidade son as de sempre: as mulleres e a mocidade. Non é casual, xa que o
Goberno da Xunta non adoptou as medidas políticas necesarias para afrontar a
súa situación de desvantaxe.

Pontevedra non é allea a todo isto. Durante o último trimestre do ano, destruíuse
emprego na provincia e empeoraron as súas condicións, sobre todo para as
persoas máis vulnerables.

Con este modelo produtivo, que privilexia a uns poucos e marxina a maioría
social, é imposible garantir os servizos públicos básicos e, en particular, o futuro
das pensións. Por iso, é urxente derrogar as últimas reformas laborais e establecer
unha lexislación que favoreza o traballo estable e ben remunerado.

82615

Por todo o exposto, as deputadas asinantes presentan as seguintes preguntas para
a súa resposta escrita:
-

Cales son as razóns que en opinión da Xunta de Galicia poden explicar
que no último trimestre de 2017, o cuarto ano da fase alcista do ciclo
económico, na provincia de Pontevedra se destruíran 3.200 empregos a
tempo completo ocupados por mulleres mentres que medraba o numero de
mulleres traballando a tempo parcial, segundo os datos da Enquisa de
Poboación Activa (EPA) que veñen de publicar o Instituto Nacional de
Estatística e o Instituto Galego de Estatística?

Santiago de Compostela, 8 de febreiro de 2018.

Asinado dixitalmente por:

José Manuel Lago Peñas na data 08/02/2018 14:26:03

Carmen Santos Queiruga na data 08/02/2018 14:26:12

Marcos Cal Ogando na data 08/02/2018 14:26:21

Eva Solla Fernández na data 08/02/2018 14:26:30

Paula Quinteiro Araújo na data 08/02/2018 14:26:36

82616

Juan José Merlo Lorenzo na data 08/02/2018 14:26:44
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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
Olalla Rodil Fernández, Luis Bará Torres, Ana Pontón Mondelo, Xosé Luis
Rivas Cruz, Montserrat Prado Cores e Noa Presas Bergantiños, deputadas e
deputados do Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego (BNG), ao abeiro
do disposto no Regulamento da Cámara, presentan a seguinte Pregunta para resposta
escrita, sobre as medidas previstas polo Goberno galego para a mellora da rede de
saneamento de Celeiro e a EDAR de Viveiro.

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
garantir o 100% da calidade dos produtos, como teñen denunciado desde Portos de
Celeiro S.A.

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

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 isto formúlanse as seguintes preguntas para resposta escrita:
- Por que non executou o Goberno galego as obras previstas para a mellora da
rede de saneamento de Celeiro e a EDAR de Viveiro?
- Cando pensa levar a cabo estas actuacións para as que se prevía un
investimento de 3 millóns de euros e cales son os prazos temporais previstos para que
rematen?
- Como valora a Xunta de Galiza a situación na que se atopa actualmente o
emisario e as consecuencias que da súa rotura se derivan para a actividade marítimopesqueira da zona?

Santiago de Compostela, 8 de febreiro de 2018

Asdo.: Olalla Rodil Fernández
2
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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

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 08/02/2018 18:23:58

María Montserrat Prado Cores na data 08/02/2018 18:24:02

Ana Pontón Mondelo na data 08/02/2018 18:24:04

Xose Luis Rivas Cruz na data 08/02/2018 18:24:05

Noa Presas Bergantiños na data 08/02/2018 18:24:07

Xosé Luis Bará Torres na data 08/02/2018 18:24:08
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